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Ribeirão Preto 

ne forgesu la 32º" 

Brazilan 

Kongreson de 

Esperanto de la 5º 

ĝis la 10“ de Julio 

1996 

(Vidu lastan paĝon) 
== l = 

Kovrilpaĝo 
SERIO:" Arkitekturo en la mondo" 

Dudekjara konstruaĵo, sepetaĝa, 

centrurbe, ĉirkaŭata de mult- 

nombraj hoteloj, kun pli ol 1000 

spektaklosalonoj kaj enorma defilo- 

teatro. Ĉu bezono? 
Difino de bezono: sufero pro manko 

de io, kion postulas la vivo. 

(Diskuttemo malfermita al la 

legantoj). 
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Dum la 3-a Amerika Kongreso 

ESPERANTO EĤIS EN 
KOSTARIKO 

Se renkontiĝi mezvoje estas la 
ideala maniero de ĉiu kompromiso, 
Kostariko estis sendube la plej 
taŭga lando por la 3-a Amerika 
Kongreso de Esperanto. Tio tamen ne 
evitis, ke kanadanoj kaj argentinanoj 
flugu ĉ. 6.000 km. por renkontiĝi en 
San Josĉ kaj eble, konsiderante tiun 

oferon, la Kostarika Ministro pri 
Kulturo persone malfermis la 
kongreson kaj montris notindan 
subtenon al la Esperanto-movado. 

Laŭnombre, la kongreso estis 
modesta, ĉar. kvindeko da 
esperantistoj ne respegulas la 
disvastiĝon de Esperanto tra la 
kontinento. Tamen ĝi signis la 
rekomencon de tiu serio de 
kongresoj, kiun brazilanoj inaŭguris 
en Marilia (1978), argentinanoj daŭ- 
rigis en San Luis (1980) kaj 
kolombianoj abrupte interrompis en 
1982 kiam jam survoje al Bogoto, la 
partoprenantoj eksciis pri la nuligo 
de la kongreso! (Interkrampe dirite, 
por elaĉeti tiun fiaskon la 

kolombianoj akceptis organizi la 4- 
an Tut-Amerikan Kongreson en 
1999). 

Pro la vasteco de la amerika 
kontinento estas tre malfacile 
kunordigi nian agadon por la 
disvastigo de la Internacia Lingvo. 
Niaj personaj kontaktoj estas tro 
sporadaj, ĉe-limaj renkontiĝoj 
preskaŭ ne eblas kaj al ĉio tio 
aldoniĝas la konata fakto, ke en nia 
kontinento ne ekzistas vera lingva 
problemo: la sudo parolu 
"portugnol" kaj la nordo elturniĝu 
per la uson-angla. 

Sed ĝuste en Kostariko ni 
havas ŝancojn. Nura lando en nia 
planedo, sen armeo, ĝi estas taŭga 
grundo por la pacaj batalantoj de 
Esperanto. Tie, ni estis invititaj ĉe la 
Universitato de la Paco, starigita en 
1980 sub la aŭspicioj de UNO. La 
fondinto, eks-prezidanto Rodrigo 
Carrazo, afable akceptis la 

esperantistojn ĉe la pac-monumento, 
tie starigita laŭ tutmonda iniciato, pri 
kiu ekzistas ekzemploj ankaŭ en 
Brazilo. En la kongresejo, la Rektoro 
de la Universitato de Kostariko 
interesiĝis ĉiutage pri la evoluo 

de niaj laboroj kaj disponigis 

aŭtobusojn por vizitoj kaj ekskursoj. 
Krome, la Universitato de Kostariko 
deklaris sin preta subteni nian 
movadon eldonante "Amerikan 
Revuon" per INTERNET. Plurajn 

organizajn demandojn oni pritraktis 
dum la kongresaj laboroj kaj sendube 
la ĉeestantoj eltiris novajn fortojn kaj 

entuziasmon. Ĉiukaze, urĝe sentiĝis 

la neceso, ke en ĉiu Landa Asocio 
de la kontinento aktivu almenaŭ unu 
komisiito por amerika agado en la 
kadro de la koncernaj estraroj. Tio 
evitos, ke cirkuleroj, invitoj, 
instigoj,rekomendoj kaj novaj planoj 
tuj falu en paper-korbon, antaŭ ol esti 
pritraktitaj. 

Laŭdire tio okazis dum la 

prepar-laboroj de la kongreso en 
Kostariko. Tamen, ĝi povis okazi 

danke al persisto de homoj kiel Atilio 
Orellana Rojas kaj Antonio Leoni de 

Leon, kiuj kapablis motivigi 

manplenon de gejunuloj, kiuj vivas 
en lando kie, laŭ famaj vortoj de loka 

politikisto: "FELIĈAJ ESTAS LA 
PATRINOJ KIUJ, NASKANTE 

INFANON, SCIAS, KE LI NENIAM 
FARIĜOS SOLDATO!" 

Giuseppe Grattapaglia 

  

Sa Esperanto- 

Kulturpremio de 

Aalen por Bays 

Aalen. FAME-fondaĵo por 
stimulado de internaciaj 

kompreniloj per sia prestiĝa kultur- 
premio en valoro de 10.000 

germanaj markoj distingas la 
brazilan eldoniston Gersi Alfredo 

Bays. Li ricevas la 5an Esperanto 
- Kulturpremion de Aalen pro siaj 

meritoj pri ampleksa eldonado de 

literaturaj verkoj kaj la revuo 
Fonto. 

FAME pravigas la elekton 
jene: Bays, instruisto loĝanta en 

fora regiono de suda Brazilo, 1977 
apudprofesie komencis prezinde 

kompostadi por Esperanto- 

eldonejoj. Tiel li ebligis ekzemple 

aperigon de monumenta Plena 

Analiza Gramatiko de Esperanto 

de Kalocsay/Waringhien. En 1980 

li mem fondis eldonejon kaj de 

tiam publikigis pli ol 60 librojn. 

Fine li ekde oktobro 1980 eldonas 

la monatan literatur-revuon Fonto. 

En ĝi aperis kontribuaĵoj de la plej 

bonaj literatoroj; krome en ĝi - kaj 

nur tie - povis debuti ankaŭ multaj 

novaj talentuloj. Per intertempe 

preskaŭ 200 numeroj Fonto fariĝis 

la plej ampleksa literatura revuo en 

la Esperanto-historio. Kaj ĉi ĉion 

Bays realigis sub plej malfavoraj 

ekonomiaj cirkonstancoj kaj multaj 

personaj oferoj. 

a ek |. 

Espero 
Mario Quintana 

Tie supre, en la dekdua etaĝo de l'jaro, 

“vivas frenezulino nomata Espero. 

Ŝi pensas ke kiam ĉiuj sirenoj, 

ĉiuj hupoj kaj ĉiuj klaketiloj sonoros, 

elĵeti sin kaj... - ho delica malsoro - 

Ŝi estos trovita mirakle nevundita 

sur la trotuaro, denove infano... 

Kaj ĉirkaŭe demandos ŝin la homoj; 

Kiu estas via nomo, knabinjo verdokula? 

kaj ŝi al ili diros, tiam, 

(Necesas klarigi la tuton refoje!) 

Ŝi respondos, tre lante, por ke neniam 

forgesiĝos: 

Mia nomo estas ES-PE-RO... 

Esperantigis James Piton kaj GO Vaske  



  

    

      
        

KELKAJ 

GUSTIGOJ PRI 

BONA ESPERO 

Dum la jaro 1995-a kelkaj 

periodaĵoj interesiĝis pri Bona Espero, 

ĉar ŝajne redaktoroj daŭre serĉas novajn 

temojn, precipe se ili estas polemikaj... 

Nia "Brazila Esperantisto"ne 

volis postresti tiun fluon kaj fermis la 

jaron publikigante la artikolon "Espero 

pri Bona Espero". 

Mi deziras komenci la novan 

jaron per kelkaj ĝustigoj, ĉar la menciita 

artikolo lasis en la leganto la impreson 

ke, de preskaŭ 40 jaroj, grupeto de 

naivuloj dorlotas sian pigrecon sur 1000- 

hektara bieno en Goias, atendante la 

finon de la mondo. 

Verdire la realaĵo ne estas tia kaj 

la brazilaj esperantistoj, kiuj jam vizitis 

Bonan Esperon, bone scias tion. Por aliaj, 

daŭre validas nia invito al vizito (vidu 

"Brazila-n Esperantisto-n" nº 291 pago 

5) kaj mi esperas ke ili ne atendos la finon 

de la mondo por efektivigi tiun viziton! 

La vero estas ke, de preskaú 40 

jaroj, Bona Espero plenumis kaj 

plenumas signifan rolon por la progreso 

de la regiono de Alto Paraiso kaj tio daú- 

re sub la nomo de Esperanto. Tiu agado 

estis plurfoje agnoskita de la Nacia 

Konsilantaro por Socia Servo, de la 

Legofara Asembleo de Stato Goias, de 

la Legio Brazila por Asisto (LBA, Bis 

kiam ĝi ekzistis), de la Sekretariejo pri 

Edukado de Ŝtato Goias, de la Urbestraro 

de Alto Paraiso kaj de la loĝantaro de la 

regiono, kiu alte taksas la plenumitan 

laboron de nia Institucio en la socieduka 

kampo. 

Estas danke al tiu laboro, ke ĝuste 

antaŭ 15 jaroj la minaco, ke la Nacia 

Parko "Chapada dos Veadeiros" englutu 

Bonan Esperon malaperis per dekreto n? 

86.596 - 17/11/81 de la tiama Prezidanto 

Figueiredo, kiu modifis la limojn de la 

Parko NIAFAVORE. 

Se tiam en la bieno vivus nur 

talentaj mem-sufiĉistoj kun vastaj 

plantejoj de rizo kaj fazeoloj, jam de 

  

  
  

longe ĝi estus aneksita al la Parko. 

Cetere, la produktado de la bieno estas 

jam nun pli ol sufiĉa por la memsufiĉeco 

de la plenkreskuloj tie loĝantaj. Se oni 

bezonas helpon, tiu estas por la infanoj 

de la internulejo. 

Pri la aserto ke "la celo de Brazila 

Esperanto-Ligo havas nenion vidi kun la 

celo de la institucio Bona Espero", mi ne 

konsentas. 

Esence, nia komuna celo estas 

disvastigi Esperanton kaj dependas nur 

de la formo elektita por tiu disvastigo. 

Ĉiukaze, post la Kunsido de Federacia 

Konsilantaro, komence de januaro en 

Brasilia, mi konsentas, ke ekzistas nenia 

ebleco (aŭ timo), ke BEL heredu Bonan 

Esperon. 

Pri la eventuala transloĝiĝo de la 

Centra Oficejo de UEA al Bona Espero, 

tiu humura klaĉo ne plu estas aktuala, 

depost la falo de Brazilo en la realon 

(R$). Ja, la vivo-kostoj en nia lando 

fariĝis inter la plej altaj en la mondo kaj 

sendube la oficistoj de la Centra Oficejo, 

loĝante en Brazilo, sentus fortan 

frustracion pro sia malforta guldeno! Kaj 

laste ne malgrave: la ses unuaj 

bonesperanoj-fondintoj estis 

spiritualistoj el diversaj tendencoj. Tio 

estas evidente, ĉar materialistoj prefere 

restu en grandurbo. Tamen en la fond- 

dokumento kaj en la posta statuto 

ekzistas nenia aludo al spiritismo. 

Ĉar la plimulto de la brazilaj 

  

esperantistoj estas spiritistoj, mi dankas 

ilianome la redaktorojn de nia revuo pro 

tiu nerekta kaj nepagita reklamo, kiu 

sendube alportos plian solidarecon al 

Bona Espero kaj iam, kiu scias, ĝi povos 

vivi eĉ sen la eŭropa "almozo". 

Giuseppe Grattaplaglia 

Bonkoreco 

  

  

OLIMPIKAJ 

LUDOJ 

1996, Usono, Atlanta 

La olimpikaj ludoj okazos en 

Atlanta, Usono en 1996 kaj paralele tiu 

de Paralimpikaj Ludoj, kies atletoj estas 

handikapitoj. Ŝajne la ĉefoj de la 

Olimpikoj malemas pensi pri Esperanto, 

sed la ĉefoj de la Paralimpikoj volas helpi 

la Komisionon pri Klerigo ELNA. Ili 

119 

kunordigantoj. La komisiito S-ro Kent 

provizis adresojn de landaj 

Jones, esperantisto de Chicago, skribis 

al ili en la angla klarigante kiel Esperanto 

kapabligos la atletojn babili unu al la alia. 

Li petas kontaktojn kun la kunordiganto 

en Brazilo, S-ro Josĉ Alaor Boschetti, 

Rua Erotides de Oliveira, 119. Niterói, RJ 

24230-230 por demandi al li la eblecon 

liveri la adresojn de la atletoj, al kiuj estu 

proponita instruado de Esperanto kaj 

mencio de ĝia utileco ankaŭ post la ludoj, 

ekzemple organizado por handikapitaj 

esperantistoj. Tia agado povos vigligi la 

Movadon en ĉiuj landoj. 

Kuracisto troviĝas ĉe forpasanto. Ĉar ĉi lasta ankoraŭ ne perdis la konscion, la 

kuracisto donas al li konsolon kaj konsilon: 

-Pardonu ĉiujn, kiuj malutilis al vi! 

-Mi pardonas vin, doktoro! Respondis per susuro la agonianto.  



  

  

                      
  

    
  

  
  

  

  

        
  

      
  

      

DROGOJ KAJ 

NATURA 

SELEKTO 

Kiam kaprice manĝaĵon infano 
rifuzas, la pediatro rekomendas, ke oni 

ne insistu, nur oferu la manĝaĵon kaj 
revenigu ĝin al kuirejo, kiam ĝi estas 
rifuzita. Tiel agante en la venontaj tagoj, 
la infano supozas, ke oni intencas 

mortigi ĝin de malsato, kaj konvene 
ekmanĝas. 

Rilate al drogoj simila maniero 
povus esti efika. Anstataŭ batali 
kontraŭ ili, oni dirus ke, kvankam nocaj, 
ili kaŭzas halucinojn, kaj faras, ke oni 

havu pli da plezuro pri la vivo, kaj estas 
prefereble vivi malmulte da jaroj, sed 
gajaj kaj feliĉaj. Tiuj pli malfortaj ne 
rezistus al tento. Restus nur la pli fortaj. 
Tiel natura selekto estus farita sen nenia 
tumulto, sen neleĝa ŝakro de drogoj kaj 
sen multaj tragedioj. Oni farus nenian 
restrikton al kultivo de mariĥuano, 

papavo aŭ eĉ produktado de sintezaj 
drogoj por vendi ilin al malfortuloj. 

Ni scias, ke estas pli avidata la 
malpermesita frukto. Pli serĉite 
superregas leĝo el oferto kaj mendo, 
pligrandiĝas la prezo, kaj donas pli da 
profito al ŝakristoj. Estas pro tio ke ili 
loĝas en luksa loĝejo, kaj havas luksan 
aŭtomobilon, riĉe vivante je kosto de la 
nefeliĉaj kutimintoj al drogoj. Krome ili 
pagas nenian imposton. Ĝia nombro 
tendencas plialtiĝi, ĉar kune la altiĝo de 
demografia indekso ankaŭ altiĝas la 
nombro de maldungitoj en la tuta mondo. 
La manko el labora merkato estas bonega 
invito al la ŝakro de drogoj. Por tio oni 
ne bezonas grandan klerecon, sufiĉas 
iomete da mono por ke oni akiru 
grandegan profiton. La sorto de la 
malfortaj ne interesas al ŝakristo, eĉ se 
li vivas je kosto de homa degenerado. 

La batalo kontraŭ drogoj estas 
malfacila, ĉar malpermesita frukto, en tiu 
kazo, estas du flanka afero. La ŝakristoj 
eniras en tiun tre profitan negocon, kun 
intenco montri lertecon kaj kaŭzi envion 
al amikoj pro la bonega socia pozicio, 
kiun ili atingis. La kutimiĝintoj al drogoj 
ankaŭ supozas sin inteligentaj, ĉar ili 
akiris tion, kio estas vendita kaŝe. Ili 
havas duoblan plezuron, kiam ili akiras 
la drogon por uzi ĝin, kaj por akiri ĝin. 
Tiel fariĝas malfacile batali kontraŭ la 
drogoj, kiam estas grandega intereso en 
ambaŭ flankoj. Ĉar la homo estas 
inteligenta, ĉiam li malkovras manieron 

  

  

                                      
  

  

      
  

  

  

            
  

      
  

  

  

    

  

    

por trompi la leĝon, kaj malpermesi la 
efikon de kelkaj metodoj por batali 
kontraŭ ili. Tiel mi opinias, ke estus pli 
bone, se oni liberigus ilian uzadon, kaj 
eĉ farus propagandon de drogoj, por ke 
estiĝu la natura selekto, malpliiĝu la 
demografia indekso, kaj ankaŭ la 
nombro de nedungitoj. 

La venontaj generacioj estus pli 
fortaj kaj ankaŭ pli inteligentaj, kaj estus 
pli da paco en la tero. 

Cetere per tiu negativa 
propagando la reago de la malfortaj estus 
rifuzi drogojn, agante kiel la kaprica 
infano supre citita. Se tio okazos, "inter 
mortoj kaj vunditoj ĉiuj saviĝos", eble 
neniam oni plu parolos pri drogoj en nia 
planedo. 

José Róiz 

MANGI 
FISON HELPAS 
LA KORON 

Studoj jam montris, ke mangado 
de grasa fiŝo malaltigas la nivelon de 
grasoj en la sango, kaj tial protektas 
homon kontraŭ korvaskulaj malsanoj. Eĉ 
medikamentoj konsistantaj el izolitaj 
substancoj prenitaj el fiŝgraso estas vaste 
uzataj. 

Lastatempe, esploristoj montris, 
ke fiŝmanĝado ankaŭ helpas eviti 
misritmon de la koro ĉe homoj, kiuj 
suferas de la koronariaj arterioj. Studo 
demonstris malpliiĝon je 3090 de la 
risko, ke la koro haltas, se la pacientoj 

atas ratos 

manĝis grasan fiŝon dufoje en ĉiu 
monato; se li manĝis unufoje semajne, 
la risko falis je 5096. 

Alia studo kompatis la efikon de 
oleo de gada hepato (15 ml ĉiutage) kun 
la sama kvanto de oleo de sunflora oleo 
ĉe pacientoj suferantaj de kora misritmo. 
Post 16 semajnoj, malpliiĝis je 4890 la 
korritma problemo en la unua grupo, 
dum en la dua (placeba) grupo nur 25% 
el ili montris ian plibonigon. 

SV 

STRANGA 

MALSANO 

RESTUDATA 

De la komenco de ĉi tiu jarcento 
kazoj de stranga malsano daŭre incitas 
la esploremon de sciencistoj-kuracistoj. 
Ofte samtempe grupoj da pacientoj 
prezentiĝas kun sindromo de "kronika 
laco", sen klara kaŭzo. La manifestiĝo 
iom miksiĝas laŭaspekte kun psikaj 
perturboj, sed klare fizikaj simptomoj 
kaj sociaj ecoj pensigas pri infekto. 

„Kronika laco estas pli ol ordinara 
laco. Ĝi atingas tian intenson, ke ĝi per- 
turbas la normalan aktivecon kaj 
laborkapablon de la malsanulo, ne 
mildiĝas post ripozo, prezentiĝas kun 
gorĝodoloro, doloraj limfonodoj, 
muskolaj kaj artikaj doloroj, misfarto 
post korpekzercoj, kapdoloro, troa 
dormemo kaj malpliiĝo de memor- kaj 
koncentriĝokapablo. La simptomoj 
malofte daŭras pli ol ses monatojn, kaj 
nur ĉi tiuj kazoj fariĝas serioza 
sanproblemo, ofte akompanataj de vera 
depresio, nome psikiatria malsano. 
Aliflanke, foje oni trovas, ke kunestas 
konataj infektoj, kia mononukleozo. 
Krome, imunologiaj studoj montris 
ŝanĝojn en iuj limfocitoj, en la cerbo kaj 
en certaj hormonoj. Aliaj laboratoriaj 
sangotestoj povas esti nenormalaj. 

Tial, ĉiam, kiam la simptomoj tro 
longe daŭras kaj psikaj aŭ vivstilaj 
kaŭzoj ne ŝajnas konvinkaj, tiam 
kompleta klinika esploro estas 
konsilinda. 

Kvankam definitiva kuracilo ne 
ekzistas, kontraŭdeprimaj medikamentoj 
(triciklaj) helpas, sed nur se uzataj je 
malgrandaj dozoj. Mildigon de doloro 
oni atingas per ordinaraj kontraŭ 
inflamaj medikamentoj. Kvankam 
ŝanĝoj en la humoro partoprenas en la 
kadro de tiu stranga malsano, tamen 
lastatempa intensa esplorado ĉiam pli 
indikas pure fizikan, espereble baldaŭ 
kuraceblan kaŭzon. 

Paulo Sergio Viana



  

PALEONTOLOGIO 
La Scienco pri la fosilioj 

Vorto-radikoj el la Greka Lingvo: 

PALAIOS - Maljuna, malnova, olda, aĝa. 

ONTOS - Esto, individuo, estaĵo. 

LOGOS - Scienco, studo, tutaĵo da scioj. 

PALEONTOLOGIO: 

Estas Scienco kiu studas: 

1“ - La vivitajn estaĵojn de la pasinteco, aŭ pravivulojn 

2º - La sedimentajn formaciojn (roktavolojn) kiuj enhavas fosiliojn. 

Ĝi sin apogas je informoj de la Biologio kaj de la Geologio. 

FOSILIOJ: 

Ili estas elfositaj restaĵoj (Ekz.: ostoj, dentoj, ŝeloj, konkoj 

karapacoj, ungoj, ktp.) 

aŭ postsignoj (Ekz.: spuroj, muldaĵoj, piedsignoj) 

de vivintaj estaĵoj (praaj vegetaĵoj aŭ bestoj; ankaŭ 

la pra-homoj) 

kiuj vivis em praepokoj (antaŭaj al nia nuna geologiaj tempoj.) 

Ili normale estas trovataj en sedimentaj roktavoloj. 

Oni disdividas la Paleontologion je: 

PALEOBOTANIKO - kiu studas la fosiliojn de vegetaĵoj 

(aŭ plantoj) 

PALEOZOOLOGIO - kiu studas la fosiliojn de animaloj 

(aŭ bestoj) 

MAKRO-PALEONTOLOGIO - kiu studas la facile videblajn 

fosiliojn (ostoj, konkoj, ungoj, ktp.), (aŭ makro-fosiliojn) 

MIKRO-PALEONTOLOGIO - kiu studas la tre malgrandajn 

fosiliojn (protozoarioj, radiolarioj), (aŭ mikro-fosiliojn). 

FOSILIIĜADO: 

Tre malofte okazas la fosiliiĝo de vegetaloj aŭ de animaloj. 

La fosilioj estas veraj raraĵoj. Estas preskaŭ miraklo, ke okazu 

la fosiliiĝado. Ĝi okazas dum la formado de sedimentaj rokoj, 

kiam sedimentoj (restaĵoj de aliaj rokoj), kune kun organikaj 

estaĵoj, sin deponas sur la fundon de maroj, lagoj, river-valoj, 

aŭ je la planko (aŭ grundo) de kavernoj, ktp. 

KONDIĈOJ KIUJ FACILIGAS LA FOSILIIĜADON: 

Estas necese, ke estiĝu kelkaj favoraj kondiĉoj por ke okazu la 

fosiliiĝo, ĉar, normale, la organikaj estaĵoj putriĝas kaj siaj 

restaĵoj disiĝas kaj estas detruitaj de la fenomenoj de la 

atmosfero (veteraj okazintaĵoj). 

Ni listigu kelkajn kondiĉojn, kiuj favorigas la fosiliiĝadon: 

1- RAPIDA ENTERIĜO: 
La besto aŭ planto devas tuj esti kovrita per koto, argilo sablo, 

kaj aliaj materialoj. Tio ilin protektas kontraŭ detruado. 

La rapida enteriĝo normale okazas en marĉoj, moveblaj sabloj, 

asfaltaj lagoj, cindroj de vulkanoj, sedimentoj aŭ rok-restaĵoj 

transportitaj de akvoj kaj deponitaj sur la fundon de lagoj aŭ 

maroj. 

2- FORESTO DE BAKTERIOJ: 

Ĉar, tiamaniere, la putriĝado de la organikaj restaĵoj estas 

malrapidigita, kaj tiel, permesas aŭ faciligas la fosiliiĝadon. 

3- FORESTO DE NEKROFAGAJ BESTOJ: 

Tio estas, foresto de bestoj (kiel hienoj, vulturoj, ktp.) kiuj 

manĝas kadavraĵojn de aliaj bestoj. Ili ne nur detruas la 

mortintajn restaĵojn, sed ankaŭ disĵetas la ostojn kaj aliajn 

malmolajn partojn malfaciligante la fosiliiĝadon. 

4- TRANKVILAJ AKVOJ: 

Estas necesa, por ne disĵeti la restaĵojn kaj por ne apartigi la 

diversajn partojn. 

5- AKVOJ KUN MALMULTE DA OKSIGENO: 

Kiel okazas je la fundo de la maroj. La foresto de O, 

malrapidigas la oksidadon aŭ difektadon de la mortintaj 

organismoj. 

6- AKVOJ KUN ALTA KVANTO DE SALOJ: 

La saleco protektas la organikajn restaĵojn kontraŭ rapida 

putriĝo. 

7- AKVOJ NE ACIDAJ: 

Por ne dissolvi la ostojn, dentojn kaj organikajn histojn. 

8- ĈEESTO DE MALMOLAJ KAJ REZISTAJ PARTOJ: 

Ĉi tiu estas tre grava kondiĉo, ĉar ĝenerale estas la duraj partoj 

kiuj fosiliiĝas (skeletoj, ostoj, dornoj, ungoj, hufoj, spronoj, 

krifoj (de rabobestoj), karapacoj, konkoj, kornoj, dentoj, haroj, 

ŝeloj kaj trunkoj de arboj, ktp. 
Bestoj kun gelaten-simila aŭ molaj korpopartoj tre malofte 

fosiliiĝas.



  

KELKAJ TIPOJ DE FOSILIOJ: 

1 - KONSERVATAJ PARTOJ 

Estas ne difektitaj aŭ ne transformitaj partoj (aŭ tutaĵo) de 
plantoj aŭ bestoj, kiuj restas tre bone konservataj. 

La konservado povas okazi: 

EN GLACIO aŭ FROSTIĜINTA GRUNDO 
Ekz.: Lana mamuto trovita en Siberio, perfekte konservata; 

eĉ la karno estis bone konservata. 
1.22 EN SUKCENO 

Sukceno estas organika fosilia ŝtoniĝinta rezino de koniferaj 
arboj. Ĝi ofte enhavas bone konservatajn korpojn de insektoj 
kaj aliajn animaletojn, kaj ankaŭ foliojn de plantoj. 

1.3 EN GUDRO aŭ BITUMO 

Fluida aŭ viskoza substanco devenanta de petrolo, formante 
lagojn en kiujn la bestoj mergiĝas kaj siaj ostoj, dentoj, ktp. 
restas perfekte konservataj. 

Ekz.: smilodon (tigro kun sabra-dentoj) el Ranĉo La Brea 

Los Angeles - Kalifornio - Usono. 
2- ENVOLVAĴOJ: 

Okazas kiam ostoj kaj aliaj malmolaj partoj estas kovritaj per 
maldika tavolo de protektaj substancoj, kiel mineralaj saloj 

(ekz.: CaCO,. Generale tio okazas en kalkaj kavernoj. 

3- ŜTONIĜADO: 
Ĝi okazas diversmaniere, sed, precipe, la organikaj restaĵoj 

tre malrapide, molekulo post molekulo, estas anstataŭataj 

per mineralaj substancoj. Do, la ostoj, precipe, ŝanĝiĝas 

je ŝtonoj. Ekz.: Silikiĝintaj arbotrunkoj (Siliko - SiO, - 

anstataŭas la organikajn partojn). 

4- DISTILAĴOJ: 
Kiam kelkaj substancoj (O,, H,, N) de la organikaj korpoj 

vaporiĝas, restas nur lamenoj de karbono (siluetoj) inter 
la tavoloj de rokoj. Tio permesas rekoni la tipon de la originala 

organismo. Ekz.: folioj, fiŝoj, krustacoj, ktp. 

5- MULDAĴOJ: 
5.1 EKSTERA MULDAĴO: Restas la konturoj de iu vivulo en la 

solidiĝinta sedimento, post kiam la vivulo mem, parte aŭ tute 

jam estas komplete malkomponiĝinta. 

5.2 INTERNA MULDAĴO: (Nomita ankaŭ ŜTONKERNO): 
La interna kavo aŭ la loko de la malkomponiĝinta mola parto 
de organismo (Ekz.: heliko, konko, ktp.) pleniĝis per minerala 

sedimento; tiu solidiĝis; la ekstera formaĵo poste malaperis 
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(Ekz.: La karbonata ŝelo estis dissolvita) kaj postrestis nur la 
interna plenaĵo. 

5.3 MODELO aŭ REPRODUKTAĴO: Ĝi estas kiel kopio aŭ 

6- 

ia 

8- 

9- 

10- 

11- 

reprodukto de la originala organismo. La originala estaĵo 
dissolviĝis, kaj ĝia loko estis plenigita per alia materialo (Ekz.: 
karbonatoj, pirito, ktp.) 

SPUROJ AŬ PIEDSIGNOJ: 
Estas kiel serio da muldaĵoj de la piedoj de la animaloj premitaj 
sur koto aŭ malseka sablo, kaj poste kovritaj per sedimentoj 
kiuj protektas kontraŭ detruo. (Ekz.: Piedsignoj de Dinosauroj 
en la regiono de Piaui (Valo de la Dinosauroj), proksime de 
Souza - Paraiba. Tie oni trovis spurojn de 200 malsimilaj tipoj 
de Dinosauroj de la Periodo Kretaceo). 

TRUAĴOJ: 
Estas truoj en la sedimentoj, faritaj de spongoj, lamenbrankuloj 

(moluskoj kun konkoj), gastropodoj (moluskoj, helikoj), 
vermoj, Ktp. ki 

GASTROLITOJ: 

Ŝtonetoj kiujn kelkaj bestoj englutas kaj restas en iliaj stomakoj 
helpante la dispecigadon de la manĝaĵoj. 

KOPROLITOJ: 

Fosiliaj ekskrementoj. 

ŜTONIGITAJ OVOJ: 
Estas raraĵoj; Sed oni trovis kelkajn ovojn de Dinosauroj. 

IĤTIOLITOJ: 
Estas karbonataj (CaCO.) aglomeraĵoj kiuj enhavas en sia 
internaĵo fosiliojn de fiŝoj. (Ekz.: Iĥtiolioj el Grupo Araripe 

Kretaceo - Ceará). 

POR KIO UTILAS LA FOSILIOJ? La fosilioj estas utilaj por la 
studado: 
iz 
ae 

33 
4: 

De la pravivo, en pasintaj epokoj; 

De la evoluado de la vivantaj estaĵoj (maraj praanimaloj, fiŝoj, 
anfibioj, reptilioj (maraj, flugantaj, dinosauroj), birdoj, mamuloj; 

De la Paleogeografio (Terhistorio de iu regiono); 

De la Paleoekologio (interrilatoj de bestoj, kaj de bestoj kun 
la ĉirkaŭaĵo; 

De la Paleoklimato (Veteraj kondiĉoj de iu regiono en la 
pasinteco) varma - malvarma - pluva - ktp. 
La fosilioj ankaŭ estas tre utilaj en la Stratigrafio (parto de la 

Geologio kiu traktas pri la tavoloj de la Tero) por dati la 

sedimentajn formaciojn, tio estas, por determini la aĝon de la 

roktavoloj, pere de la gvidaj fosilioj - iamaj vivuloj facile 

rekoneblaj, tipaj de iu epoko aŭ periodo, kiuj, grandnombre, 
vivis nelonge (dum relative mallonga intervalo de tempo) sur 

vastaj teritorioj. 

La gvidaj fosilioj permesas ankaŭ korelacion, tio estas, 

kronologian paraleligon de roktavoloj el diversaj regionoj 
de la Tero. 

Alberto Flores



    

          

  

  
  

  

      

„.AŬ DISE 

Ĉar du leteroj atingis nin de veteranoj 

esperantistaj pritraktante la sloganon 

de Ligo "NI LABORU KUNE" laŭ 

kompreno de iela admono kaj klarigante 

siajn personajn aktivadojn movadajn 

izolite sed konstante, ni volas 

pliampleksigi kelkajn klarigojn tiurilate 

al la membraro de Ligo. Neniel kaj 

neniam la laboro por, per, pri Esperanto 

estas taksita kiel malpli valora kiam 

unuopa; tia ĝi povas okazi eĉ ne nur pro 

cirkonstancoj malfavoraj sed pro propra 

ŝato aŭ depende de la tasko. Kiam iom 

insiste Ligo adoptis "NI LABORU 

  
  

  

  
    

KUNE" estis por emfazi la flankon de 

komprenemo, akcepto, volonteco, 

akordiĝo, kunlaboro, apogo, kunigo de 

fortoj, bonvolo, ktp. por la efikeco 

movada en la senco organizaĵo- 

membraro. La malfacilaj momentoj, 

certe influis la apelacion cele al subteno, 

fido, optimismo, entuziasmiĝo. Vole, 

nevole ni dependas unu de la alia. En la 

sistemigo interplekta de federaciiĝo 

ĝuste la provo estas atingi la agantojn 

kaj reciproke BEL esti atingata de ili, ĉu 

grupe, ĉu persone. Do, "NI LABORU 

KUNE", eĉ se dise en specialaj 

cirkonstancoj. 

BEL-Estraro 

SS 

Sy 
EL LA 

LETERKESTO 
(Resume) 

ELEUS LEONARDO DE SÁ: 

Konstante legas alvokon de BEL 

instigante por ke ni laboru kune; vere, 

"hirundo kiu sole flugas, someron ne 

faras", SED serĉas kunulon ekde 1954 

kiam li fondis Ilhéus Esperanto-Grupon, 

esperantigis en Itabuna kaj kunfondis 

Itabuna E-Asocion. En Ilhéus sukcesis 

nomigi straton "Esperanto", instalis 

Grupon de Zamenhof ĉe Sekretariejo de 

Edukado, reprezentas Ilhéus en 

kongresoj naciaj kaj internaciaj, verkas 

por ĵurnaloj, faras paroladon en TV, 

informas daŭre al BEL, EASP, SEI kaj 

G.A. da Silva Velho. En 1987 dum la E- 

jarcento, kune kun 87 samideanoj el 27 

landoj, lanĉis omaĝe libregon gvide de 

Verdulo en Germanio. Lia laboro estis 

nomata "La Mondo kaj Ni". Eĉ sen 

apogo daŭre strebas por Esperanto kaj 

disvastigas ĝin kune aŭ sole ĉar estas 

destinita al tiu misio. Estas ano de 

Veterana Klubo, aliĝis en 1945 al BEL 

en RJ kaj en 1941 al Ilhĉus E-Grupo. 

G. A. da SILVA VELHO: 

Apogas la plendon de E. L. de Sá, granda 

batalanto por Esperanto, same kiel 

Benedito Silva, Gilson V. B. Passos, 

Roberto G. de Freitas, Ramiro Barros de 

Castro (la du lastaj adoptis Interlingua), 

Hélio Fontoura Aderne, Lair A. Moreira 

kaj li mem kiu ekde 1968 diskonigas E- 

on en gazetaro kaj radiostacioj, 

kontaktigis diversajn organizaĵojn 

esperantistajn en Brazilo, krom eldonado 

de la informilo "E-Noticias" 

seninterrompe de 13 jaroj. Rezulte 

ricevis diblomon de honormerita 

membro de EASP, laŭdan voĉdonon de 

la Leĝiga Asembleo de Ŝtato SP, de la 
Deputitaro de Caçapava, SP kaj de RJ, 

plus trofeon de UEA transdonita de-eks- 

ĉefdelegito J.S.das Neves. Grandan 

parton de la propra ekspozicimaterialo 

estis donacita al AERĴ kiel ankaŭ libroj 
kaj revuoj al la Municipa Biblioteko de 

Caçapava kaj de Taubaté E-Klubo. 

(Bv. legi la tekston "Ni Laboru Kune") 

— 8 

ESPERANTO 

EN K3A 

Ekzistas en Brazilo ĉirkaŭ 200 

nomataj Kluboj de la Tria Aĝo, aŭ 

Kluboj de Plenaĝeco. Ni diru simple 

K3A. En eŭropa esperantio oni nomas 

ilin Universitatoj de la Tria Aĝo (U3A), 

La brazilaj K3A enhavas pli ol 100.000 

anojn. Tiuj estas homoj kiuj emas 

kunsidi, vojaĝi kaj turismi. Ili faras 

lokajn, regionajn kaj naciajn 

renkontiĝojn, Ili babilas, ili kantas, ili 

dancas, ili studas, ili vojaĝas, ili 

turismas, ili emas gajni novajn amikojn, 

ili amas vivi. 

Lastan oktobron okazis en la 

urbo Joĝo Pessoa la Unua Brazila 

Kongreso de la K3A-j, kiu allogis pli ol 

3.000 homojn, de la tuta lando. Ili 

decidis okazigi tiujn kongresojn, ĉiujn 

jarojn, La proksima okazos en Kuritibo. 

En julio proksima, okazos en la 

urbo Braziljo la UNUA INTERNACIA 

KONGRESO DE UZA, kun apogo de 

EMBRATUR kaj sub gvido de la Nacia 

Kunordigo de K3A. 

Do, tempo estas ke la Esperanto- 

movado decidu tuj labori kune kun la 

K3A, starigante kursojn de la I. L. ĉe 

ili, cele ebligi al la brazilaj 3A-anoj 

komunikiĝi kun la eksterlandanoj kiuj 

devas veni partopreni sian internacian 

renkontiĝon, 

En diversaj eŭropaj landoj oni 

jam laboras tiucelen, Samideano Johano 

Rapley - 17 The Grange, Shepherdswell, 

DOVER Kent CTI5 7QB BRITIO, 

kunordigas la aferon. Li eĉ eldonas 

bultenon; U3A =» LIGILO = E3A, en 

kio li raportas la novaĵojn rilatajn al la 

afero, Se vi volas ricevi la bultenon, 

skribu al li. La nedeviga abonkotizo estas 

£ 2,00 (du britaj pundoj), pagebla per 

ĉeko aŭ pere de lia UEA-konto jora-n. 

Ni, do, tuj komencu agi, Ne 

permesu ni ke fremduloj, kiuj sin 

preparas por veni al Brazilo, per lernado 

de Esperanto, disreviĝos pro tio ke ili 

ne renkontu brazilanojn kapablajn ilin 

kompreni. 

Jason Gonçalves de Lima



  

  

          

  

      
    

            
  

  
  

  

  

FOZ DO 
IGUACU, PR 

  

Prelegoj, kunvenoj, E-kurso ĝenerala asembleo, varieteo, 
ekspozicio, libroservo, vendado de ĉemizoj kaj adiaŭa 
vespermanĝo kiu kronis la riĉenhavan eventon per bela folklora 
spektaklo, enprograme de la 9-a Esperanto-Renkontiĝo de Ŝtato 
Paraná, 14-17/12/95, aúspicie de Paraná -Esperanto-Asocio, 
organizita de Esperanto-Asocio de Foz do Iguaçu kaj Frateco 
Esperanto-Grupo povas esti konsiderata grava disvastigo-centro 
interlanda: Brazilo, Argentino kaj Paragvajo. 

  
  

  

Prelegantoj Symilde S. Ledon kaj Atilio O. Rojas pri la ĉeftemo "Paranao 
ene de la Amerika Agado" 

    
  

  

JUNULARA TENDUMADO EN 

BONA ESPERO 

Aŭspicie de BEJO kaj organize de 

Esperanto-Asocio de Brazilio estis 

programita JTBE inter 19-23/1/96, 

ene de Nacia Parko de Chapada 

dos Veadeiros. 
=— (| == 

PRI ESPERANTO 

Laŭ la kalendaro finiĝas denove jaro kaj 
embuskas en niajn vivojn iu nova erao. Ni nur 
ne scias kion ĝi alportos al ni kaj al la esperanto- 
movado. Dum la fora jaro, preskaŭ ĉiuj 
esperantistaj periodaĵoj plendis pro la neevoluo 
de la Internacia lingvo. Kelkiuj strebas aliformigi 
la bazojn ĝiajn, la jam bone konatajn regulojn 
ĉar la reguloj ne tute koincidas kun ilia nacia 
lingvo. Same oni volas, post centjara ekzisto de 
Esperanto, aliformigi la finaĵon "IĜI" kaj 
proponas, ke la numerojn ni pli elegante, pli bone 
kaj facile prononcu. Ekzemple anstataŭ diri 
"miliardo" - ni nepre diru "miljardo", la miliono 

estus "miljono" por faciligi rompi la langon. Jam 

okazis, ke iu volis enkonduki la literojn "X" kaj 

"Y"-ojn. Certe. Estas notinde, ke neniu el tiuj 
"fakuloj" instruas la lingvon al ne esperantistoj, 
nek kapablis elpensi iun novan lingvon, sed 
pretas kompliki kaj malfaciligi la elparolon kaj 
strukturon de Esperanto. Se ĉiuj nacianoj 
aliformigos Esperanton laŭ ilia bontrovo, ĉu la 

lingvo restos la Internacia kiun Zamenhof pene 

konstruis?! 

Anstataŭ organizi, propagandi, instrui 

Esperanton, ni plendas, kritikas la jam bone 
konatan lingvon, kaj kontraŭstaras unuj la aliajn. 
La malbona propagando kaj kritiko de la 

esperantistoj estas pli detrua ol la kontraŭstaro 

de la neesperantistoj. Pluraj diras, ke ili laboregas 

kaj esperanto ne venkis ankoraŭ, ĉar ĝuste pro 

ilia sindediĉa "fortostreĉo" ĝi devus jam venki. 

Ni esperantistoj klopodu ne esti 
memviktimoj, ĉar tio negative influas je nia vivo 

kaj je vivo de la esperanto-movado. Kiel agi 
demandas la anoj, ke la membraro kresku? Nu, 

komencu ni fari la neceson, poste la deziratan 

eblon, tiel neatendite aperos la antaŭ-neimagebla 
sukceso, kiu plezurigos nin. Gravas ne ĉesi agadi, 

por la nobla idealo de Zamenhof, kiu celis, ke ni 

vivu pace. 

Laŭ onidiro la homo estis kreita por esti 

"minimumo", por ke poste igu sin "maksimumo", 

sed por atingi tion, ni devas eviti kaj korekti en 

ni mem kvin malamikaĵojn. Ili estas: avareco, 

ambicio, enviemo, kolero kaj vanteco. Se la homo 

sukcesus venki la kvin ecojn, iĝus konstanta 

paco. La cirkonstancoj sendube influas je nia 

sinteno, ĉar pezas la ĉiutagaj taskoj sur niaj 

ŝultroj. Vere ni estas kreitaj el karno, sed ni vivas 

same kiel se ni estus el fero. Niajn animojn, tamen 

ne lasu ni malfortiĝi, sed laboru ni fortanime ĝis 

la definitiva venko de Esperanto. 

VENKON ni volas, sed ĉu ni estas 

preparitaj por la tiel revata VENKO de 
Esperanto?! 

Maria Almada



  

REGULARO PRI LA 
KOMISIONO DE RONDO 
FAMILIA 
Eltiro 

1. La Komisiono de Rondo Familia estas la instanco de UEA 

kiu respondecas pri Esperanto-familioj, t.e. pri esperantistoj, 

kiuj uzas la lingvon ĉiutage en siaj familiaj rilatoj. 

2. La Komisiono de Rondo Familia celas unuavice subteni 

la uzon de Esperanto en la ĉiutaga vivo kiel familia lingvo. 

Ĝi krome celas subteni la poresperantan agadon de homoj en 

la meza generacio. 
3. Por atingi tiujn celojn, la Komisiono: 

a. tenas rilatojn kun reto de esperantistoj, kiuj mem uzas 

Esperanton kiel familian lingvon kaj deziras 

interkontaktiĝi kaj kunlabori; 

b. organizas Familiajn Renkontiĝojn en diversaj 

mondopartoj; 

c. eldonas informilojn kaj materialojn por la membroj de 

la reto; 

d. kolektas kaj administras financajn rimedojn por tiuj 

celoj. 
4. Iu ajn familia paro aŭ grupo, kiu regule uzas Esperanton 

inter si, povas membriĝi en la reto de Rondo Familia. 

Membroj ricevas la bultenon de Rondo Familia laŭ 
kondiĉoj fiksitaj de la Komisiono. 

  

      

    
ESPERANTA KLUBO 
2AMENHOF 
Festis la 47-an fondiĝdaton kaj inaŭguron de la dua parto de 

sidejo-reformo, la 25-an de januaro, 96 - Rua Idioma Esperanto, 

363 - Vila Lilia, S.Miguel Paulista, SP, per riĉenhava programo 

ekde la 12:00-a ĝis la 20:00-a horo. Specialan omaĝon ricevis 

D-ro Darmy Mendonca per ofero de honora plakaĵo. Oratoris la 

eminenta esperantisto D-ro Osvaldo Pires de Holanda 

kunfondinto de EKZ. La prezentadon plenumis samideano 

Amarilio H. de Carvalho. Brazila Esperanto-Ligo estis 

reprezentita de Prezidantino Symilde S. Ledon, samkiel la lokaj 

asocioj/kluboj de siaj respektivaj prezidantoj. 
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BONVOLU RIDI... 

SED NE TRO! 

Nur averto 

Ŝtelisto prirabas dumnokte homon, de kiu li krom la 

mono, forprenas ankaŭ la horloĝon... La malfeliĉa homo restas 

fikse rigardanta la ŝteliston. Tiu ĉi minacante la homon al li diras: 

- Ĉu vi deziras kontraŭdiri?... 

-. Jes, sinjoro... ke ĝi, la horloĝo... malfruas... dek minutojn... 

  

          

  

NE PLU OKAZOS 

EKO-FESTIVALO DE la 
E- KANZONO (Tutmonda Tago de la Tero) 

Barra do Garcas, MT 

Lasthora informo pro forpaso de loke grava 
samideano S-ro: Aparicio REIS 

  

  
  

      
  

          
  

LA SAGA MALLIBERULO 

En antikva Grekio estis reĝo, kiu decidis mortigi 

grupon da malliberuloj. Tiam oni ekzekutis ofte per senkapigo 

kaj pendumo. La reĝo decidis permesi al la malliberuloj 

memelekti metodon por sia mortigo. Ĉiu malliberulo povus 

diri po unu frazon. Tiu, kiu diros la veron estos pendumita 

kaj tiu, kiu diros la malveron estos senkapigita. Multaj vero- 

dirantoj estis pendumitaj kaj multaj malvero-dirantoj estis 

senkapigitaj. Kiuj nenion diris estis pendumitaj aŭ , 

senkapigitaj. Inter ili, unu tre saĝa malliberulo diris frazon, 

kiu embarasis la reĝon. La reĝo povis nek pendumi, nek 

senkapigi lin, kaj poste la reĝo liberigis lin. 

- Kion do la saĝa malliberulo diris? 

La saĝa "MI ESTOS 

SENKAPIGITA!" Tiu respondo embarasis la reĝon. Se li 

senkapigos la malliberulon, lia diro estis vera, sed la vero- 

malliberulo diris: 

dirinto devus estis pendumita. Se li pendumos lin, lia diro 

estas malvera, sed la malvero-dirinto devus estis senkapigita. 

Tial, la ordono de la reĝo estis nepraktikebla. Do, la reĝo 

liberigis la malliberulon. 

E-igis MILTON SERRA



  

BEJO en la kunsido de la 

Federacia Konsilantaro 

Antaŭnelonge (januare) BEJO partoprenis gravan kunsidon 
de la Federacia Konsilantaro de Brazila Esperanto-Ligo (BEL). 
Tiu kunsido reliefigis la rolon de BEL en la brazila e-movado 
kaj iom post ioma revigligo de BEJO. Ĝi estis reprezentita de 
sia prezidanto Ilmar, kaj regiona reprezento por Brasilia Junior. 
Resume ni prezentas la proponojn de BEJO al Federacia 
Konsilantaro kaj ties rezultojn. 

Pri BEJO-kongreso kune kun BEL-kongreso 

1. La Lokaj Organizantoj de BKE-o devas aperigi en la BKE- 
“aliĝilon, ke ankaŭ estas BEJO-kongreso, inkluzive la temon 

kaj numeron de la kongreso. 
2. Ke du tagoj de la arta vespero de la BKE-o estu realigataj 

subgvide de BEJO. 

BEJO-aliĝilo ene de BEL-aliĝilo kaj inverse 

Estis decidite, ke ekde la jaro 1997 BEL aperigos en sia aliĝilo 
membrecon al BEJO, cele kunlabori al kreskado de la junulara 
movado. Tio tre laŭdinda ago! 

BEJO-kotizo en libro-servo de BEL 

Ke BEL zorgu pri la translokigo kaj enpakumado de la libroj, 
okaze de BKE-o, ĉar povas okazi, ke la libro-servolaborantoj, 
kaj tio ĝenerale okazas, devas forveturi tuj post la fino de la 
evento; 
Ke la makleraĵo por BEJO, laŭ interkonsento, estu 596 el la 
tuto vendita; 
BEJO-estraro sin kompromisas restigi minimume 4 homojn 
en la libro-servo, tiamaniere disponigante pliprofesiecon kaj 
kvaliton al aĉetantaro. 

Translokigo de BEJO-materialoj en BEJO- 
sidejon 

La FK-anoj kunsidintaj en Brasilia decidis, ke BEJO povas 
lasi siajn historiajn materialojn ĉe BEL-sidejo ĝis... Kaj la 
translokigo okazos dum venonta BKE-o, okazonta en la urbo 
Ribeirão Preto. 

Ilmar 

Saga lego 
- Ankoraŭ mi ne povis kompreni, kial la leĝo malpermesas havi pli ol unu edzinon! 
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PASPORTA SERVO 
PREPARIGAS 

Jam konate estas, ke en septembro 1995 aperis Pasporta 
Servo 1995, eldonata de TEJO. Ĝi estas adreslisto de 
esperantistoj, kiuj pretas senpage hejme gastigi aliajn 
esperantistojn. Gastigantoj ricevas la liston senpage, aliaj 
povas aĉeti ĝin (kontaktu vian Landan Sekcion). 

Sed jen anonco pri la nova eldono. Helpe de kelkaj 
komputiloj kaj multe da kafo, nova skipo da kunlaborantoj, 
sub lerta gvido de Derk Ederveen, preparadas ĝin. Sed tion ni 
ne povas fari sen vr, la gastigantoj! Multaj el vi jam sendis al 
ni re-aliĝilon, por kio ni dankas. Al ĉiuj aliaj gastigantoj (el 
la 1995-eldono) ni sendas memorigan poŝtkarton. Ni traktos 
ĉiujn realiĝojn, novajn aliĝojn (petu 'aliĝilon ĉe ni) kaj 
adresŝanĝojn ĝis la 15a de aprilo. 
Do forgesu pri la fuŝa dato menciita en la libro. 

La nova adreslisto aperos en junio. Kial jam dek 
monatojn post la antaŭa? Nu, ĉar efektive la antaŭa listo estas 
aktuala nur ĝis 1994. Ni ricevis multajn plendojn pri tio, kaj 
subite ekkomprenis ilin, kiam ni en januaro eltrovis, ke estis 
netraktitaj ĉiuj (re)aliĝiloj ricevitaj inter oktobro 1994 kaj 
aŭgusto 1995! Se la via estis inter ili ni forte petas pardonon 
(ne komprenon, ĉar ankaŭ ni mem ne komprenas), kaj traktos 
ĝin por la nova eldono. 

Pro multaj petoj ni faros Pasportan Servon 1996 en pli 
malgranda formato, kun pli malgrandaj literoj: proksimume kiel 
120-paĝa Jarlibro. La mapoj estos unuafoje tute komputile faritaj 
kaj aperos ĉe la koncernaj landoj en la listo. La ĝenerala aspekto 
restas la sama. Pro diversaj kialoj ni ne publikigos ĝin elektronike. 
La postan eldonon ni planas en decembro 1997, 

Ĉar malnovaj adresoj de malnovaj kompilantoj dum 
jaroj cirkulus, ni petas vin uzi nur nian konstantan adreson: 

Pasporta Servo de TEJO 
Nieuwe Binnenweg 176 
NL-3015 BJ Rotterdam. 
fakso: +31 10 4361751 

Por telefoni lastmomentajn ŝanĝojn, uzu la numeron 
de Derk Ederveen, 431 70 3866653. Ankaŭ faksi eblas, post 
tuj antaŭa telefona anonco. 

Jeroen Balkenende, 
TEJO-estrarano pri Pasporta Servo. 
09-FEB-96 

- Kiam vi edziĝos, tre klare vi komprenos, ke tiu leĝo ekzistas por protekti tiujn, kiuj mem 
ne kapablas sin protekti. 

= ji =   BEJO



  

    
PRI VIRINOJ. 
La angla historiisto Moses Finley verkis 

eseon nomatan "Silento de la Romanaj 

Virinoj". Li serĉis dokumentojn, en kiuj 

la romanaj virinoj skribis kion ili pensis, 
kion ili sentis, pri amo, malamoj, deziroj. 

Nur unu dokumenton li eltrovis: 

memorŝtonojn por virinaj tomboj. Kaj sur 

tiuj memorŝtonoj oni legas: "Livia sciis 

ĉarme marŝi"; Klaudia estis zorgema 

patrino"; "Ŝi sciis teksi" ktp. Tiuj estas 

virinoj, pri kiuj ni neniam ion sciis. Pri ili 

postrestis kion edzoj, patroj, filoj ordonis 

gravurigi sur la memorŝtonoj, tiel, por la 

mortintoj. Ankaŭ propran nomon la virinoj 

ne havis: Livia kaj Klaudia estas patro- 

devenaj nomoj kun la finaĵo a. Eĉ rajton 

al nomo ili ne havis, kaj tiel, ne havis 

parolrajton. En alia kortuŝa artikolo, 

Virginia Woolf demandas kio okazus al la 

fratino de Shakespeare, se ŝi estus tiel 

talenta kiel li. Ŝi mem respondas: "Por rajti 
krei, ŝi devus fuĝi el sia domo sub patraj 

malbenoj. Alveninte Londonon, ŝi ne rajtis 

esti aŭtorino de siaj teatraĵoj - 

maksimume oni al ŝi permesus esti 

aktorino, por paroli la tekston de alia 

persono. Kaj dum vintra nokto, Ŝi mortus 

graveda kaj sola, inter doloro, malsato, 

malvarmo kaj honto, sur la neĝo)". 

Virginia Woolf, tiam, kunvokas ĉiujn 

virinojn, verkistinojn aŭ ne, intelektulinojn 

aŭ ne, por ne permesi morti la fratinon de 

Shakespeare. 
Unu el la fundamentaj formoj en 

la ekzerco pri superregado estas ŝteli de iu 
sian parol-rajton, la rajton pensi laŭtvoĉe. 

Kiam oni ŝtelas de iu parol-rajton, tiu 

ŝtelado de iu grupo aŭ socia klaso ne estas 
hazarda, ĝi estas ekzerco pri superregado. 
Tial estas tre grave, ke la virinoj parolu, 

ke ili parolu de virinoj al virinoj... Tiu es- 
tas tre grava politika tasko. 

Marilena Chaui 
Tradukis Ronaldo de Oliveira 

    

EN LA 
MALHELA 
ĈAMBRO 

xx Sonia Braga daŭre surprizigas nin. Mi 

vidis la brazilan aktorinon, nuntempe 

loĝanta en Novjorko, dum filmado de 

"Gabriela", preskaŭ dek jaroj antaŭe, en 

Parati (RJ). Persone ŝi ne estas tiel bela, 

kiel surekrane. Tio ne estas novaĵo: ĉiuj 

scias pri la "mirakloj de la lensoj". 

Pasintjare mi denove renkontis ŝin ĉe 

enirejo de hotelo, kie mi laboris: simpla, 

ne ŝminkita. Nenio en ŝi alportas al nia 

memoro la bildon de internacia stelo. Mi 

malfermas ĵurnalon kaj, jen ŝi! Sed nun, 
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vera metamorfozo, ŝi belega, enkarniĝante 

la ĉefan inan rolulon de nova brazila filmo 

"Tieta". Oni atendu la premieron. 

Xx "La Frenezula Knabo" estas emociiga 

filmo. Se vi volas retrovi viajn infanjarojn, 

ne perdu. Samuel Costa, la knabo, estas 

eksterordinare bona aktoro, kvankam tre 

juna. Oni volas fari TV-serion el la filmo... 

Fi! Oni riskas perdi la magion, kaj krome, 

bonan aktoron. 

»»x Hazarde mi vidis "Mon-Trajno" (Money 

Train, Usono-1995). Ne estas mia stilo, sed 

la filmo estas almenaú inteligenta kaj ne 

tiel absurda kiel siaj aventuraj fratoj. 

Menciindas ke ŝtelistoj sin inspiris en la 

filmo kaj kopiis la fajro-sistemon por ŝteli 

la bilet-vendistinojn de la metroo en 

Usono. Bedaŭrinde la vere aventuraj 

scenoj venas nur je la fino... 

44 Mi pardonpetas, sed mi saŭdadas 

"HAIR"... 

Ronaldo de Oliveira 

  

GAJE 

I- SENTEMAJ FRUKTOJ 

En vendejo, sinjorino protestas pro la alta 

prezo de la fruktoj: 

- Estas vera absurdo la prezo de ĉi tiuj 

pomoj! 

- Sed rimarku la kvaliton, sinjorino. - 

respondas la vendisto. 

- Rimarku kiel ruĝaj estas la pomoj... 

- Evidente ili estas ruĝaj. Ruĝaj pro honto 

de tiel alta prezo! 

I1- DIETO 

Post ekzameni klienton kiu estis pli peza 

ol rekomendite, la kuracisto donis al li 

liston. En ĝi oni legis la manĝendajn 

nutraĵojn: karoto, laktuko, spinaco... 

- Bonege, Doktoro! - diris la dikulo, -mi 

obeos sendiskute tiun liston. Nur diru ĉu 

mi devas uzi ĉi tiujn nutraĵojn antaŭ aŭ 

post la manĝoj ĉiutagaj. 

NII - POLIGLOTO 

Tre inteligenta hundo sukcesis eniri 

fakultaton kaj diplomiĝi. Iam, dum 

televida intervjuo, ĵurnalisto petis: 

- Ĉarvi estas tiel inteligenta kaj fenomena, 

diru ion en tre stranga, eksterlanda lingvo. 

- Miaŭ... - diris la hundo, senhezite.
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MORTO EN ARMEO 

      
  

  

  

Dum fizikaj ekzercoj lernanto de la mararmea lernejo en 

Rio de Janeiro, Eduardo Ferreira Agostinho, 19-jaraĝa, mortis 

je la 23-a de januaro ĉi-jare. 

Denuncoj pri perforto kaj psikologia premado ne estas 

novaĵo en la armeo. Krom Eduardo, du lernantoj malbone fartis 

dum la ekzercoj. Aliaj dek junuloj ne rezistis al tiaj kruelaj 

proceduroj kaj decidis forlasi la lernejon. 

Familianoj de Eduardo diris, ke li havis bonan fizikan 

kondiĉon kaj sanon. Amikoj rakontas ke, kiam Eduardo svenis 

dum trejnokurado, la lernanto Flavio Moraes, respondeculo pri la trejnado, 

nur diris "- Li devas morti. Malfortulo ne povas aparteni al nia grupo." DOM -NUMEROJ 

Fizikaj preparistoj kondamnas la ekzercojn uzatajn de la mararmea 

lernejo. Kiam Eduardo svenis, ne ĉeestis profesia preparisto por akompani En la 21-a de majo 1824 oni 

kaj asisti la lernantaron. aprobis sistemon por numerigi la 

domojn, faritan de la arkitekto 

RUTINA HUMILIGO Pedro Alexandre Cavroĉ, laŭ peto 

de la justicministro Clemente 

  

  

Ferreira Franca. La unua urbo kiu 

ricevis utilon el tiu decido estis Rio 

de Janeiro. 

La ideo celis faciligi la 

vivon de poŝtistoj kaj liveristoj. 

Dum multaj jaroj en Rio de Janeiro 

kaj aliaj brazilaj urboj, leteroj estis 

senditaj al personoj loĝantaj "en la 

strato de la vendejo, apud la 

doganejo, dekstre de la preĝejo" 

ktp. La konfuzo estis grandega! 

Tiel, same al Parizo kaj aliaj 

eŭropaj urboj, Brazilo ankaŭ 

Epizodoj pri malbonaj traktoj kaj humiligo ne estas novaĵoj en la 

brazila armeo. Eĉ vidbendoj jam dokumentis fizikan kaj psikologian perforton 

dum ekzercadoj: en 1993 ĵurnalistoj eltrovis vidbendon, kiu montris soldaton 

elsuĉantan la sangon de ĵusmortintaj kokinoj. 

En la sama jaro, familianoj de la terarmea rekruto Vilson Coelho Indcio 

estis devigataj leĝe postuli ke li ricevu flegadon. Vilson suferis de reŭmata 

febro, fatala malsano se oni ne ricevas adekvatajn zorgojn. Malgraŭ tio la 

komandanto de la bataliono ne permesis ke civila kuracisto vizitu la soldaton. 

Ankaŭ notindas kazoj de memmortigo pro humiligo kaj psikologia 

perforto. En 1992, Celestino Jos€ R. Neto, lernanto de la militista lernejo de 

RJ, apenaŭ 14-jaraĝa, sin mortigis post publika humiligo antaŭ siaj amikoj 

kaj patrino. Motivo: la infano konsultis libron dum geografia ekzameno. En 

majo de la sama jaro la aerarmea soldato Joŝo Vicente Santana sinmortigis. 

La Aerarmea Publikaj Rilatoj-Departemento informis ke li mortis pro fusila decidis meti numerojn sur la muron 

pafado en la gorĝo kvankam en la mort-atestilo oni legas: "Kontuzo kun de siaj domoj, escepte tiuj 

apartenantaj al la imperiestra 

familio kaj la preĝejoj. La sistemo 

Ronaldo de Oliveira estis laŭdata ĉefe de anglaj 

vojaĝantoj, kiuj konsideris ĝin pli 

É bona ol tiu uzata en Anglujo: para 

En frenezulejo flanko aparta de la nepara kaj 

numeroj pligrandigantaj laú la 

direkto centro-kvartalo. 

kranio-disrompado". 

Foje, kelkaj internuloj sukcesis forkuri el frenezulejo. 

La flegistoj traserĉis la urbon kaj revenis kondukante grupon da dudek 

individuoj. La direktoro miris pro la kvanto kaj diris al la flegistestro: -Cu Imagu se ne ekzistus 

vi scias ke nur ses forkuris? numeroj en niaj domoj! Hodiaŭ eĉ 

Kaj la demandito aplombe respondis: -Tamen, sinjoro direktoro, stratoj en grandaj urboj posedas 

ankoraŭ restas multaj en la urbo, vere multaj! É E 
specialan poŝtan numer-kodon.  



KIEL 

GAJE 

PAROLADI 

La kravatumita parolisto iras 
al la mikrofono, post la 

vespermanĝo. La scenejo ŝajnas la 

plej taŭga por oratorada ekzerco, 
kiam la aŭdantaro oscedas kaj estas 
indiferenta. Sed tio ne okazis. La 
parolisto sin prezentas, serioza 

kvazaŭ antaŭ UNO Ĝenerala- 

Asembleo: 
-"Certe vi deziras scii, kiu mi 

estas. Permesu, ke mi min prezentu. 

Mi estas parte irlandano, parte italo. 

Irlandano pro mia patrino, italo pro 
amiko de mia patro." 

Humursigno, en parolado 

espereble enuiga, sukcesas, atingas 
la celon: aŭdantara rido. La homo ĉe 
la mikrofono tuj daŭrigas: 

-"Kiam mi estis infano, mi 

havis la impreson, ke mia patro volis 
sin tiri de mi kaj miaj fratoj. Ĉiam 
kiam ni iris al lernejo, li refarbis la 

domon alikolore kaj ŝanĝis la 

numeron ĉe la pordo." 

Kaptita la atento, la parolisto 

povas eniri en la temon de la 

parolado. Povas esti bilanco, omaĝo 

al amiko, edziniĝa datreveno. 

Humuro estas unu el la sekretoj por 

sukceso de la plej bonaj diskursantoj. 
Kiu asertas tion estas la anglo Ivor 

Spencer, fondinto de la Post- 

vespermanĝa Asocio de Profesiulaj 
Parolantoj. De 35 jaroj li estas 

parolisto kaj iras ĉie ajn por varbi 

  

novajn profesiulojn. Se la kliento 

volas faman nomon, li devus pagi 
inter US$3 kaj US$20 mil. Malgraŭ 
tio, la solvo povas esti pagi ĉirkaŭ 

U$1.600 al nekonata sed lerta 
oratoro. 

Al ni S-ro Spencer konsilas: 
1 - Komencu en malgrandaj 

renkontiĝoj. Per la intenseco de 
aplaŭdoj aŭ ofteco de ridoj, oni 

mezuras nian sukceson. Krome, vi 

povas senti ĉu en la venonta 
renkontiĝo vi devos malgrandigi au 

ne la diskurson. 

2 - Aŭdantaro toleras bonan 

parolanton dum 20 minutoj. Varmaj 

aplaŭdoj signifas ke oni povas paroli 
2 aŭ 3 minutojn plu. Profesiulo ne 

parolis pli ol 8 minutojn. Estas longa 
tempo. Rimarku kiom da tempo 
daŭras unu minuto de silento. 

Ronaldo de Oliveira 

  

Kiel zorge surskribi 

koverton 

Jen la instrukcioj de l' poŝto pri tio, 

kiel zorge surskribi koverton de 

letero. 

1) Se vi manskribas uzu inkon bluan 
aŭ nigran, indiku la kompletan 

adreson de la adresato - kun strato, 

kaj numero de la loĝejo, urbo, ŝtato 

kaj lando. Ĉiu ero sur unu linio. Se 

la adreso estas presita aŭ tajpita, la 

reguloj estas, esence, la samaj, 

escepte pri "CEP " (poŝtkodo), kiu 

devas aperi sur la linio de la adreso 

kaj ne en la kvadratejo. Ne skribu la 

siglon "CEP" antaŭ la numero kaj 

apartigu la ciferon per punktetoj. 

2) En la manskribita adreso la 

"CEP" devas aperi en la kvadratetoj 

la malsupra maldekstra ekstremaĵo. 

3) Skribu la ciferojn legeble kaj en 

grando konforma al tiu de la 

kvadratetoj. Se la ciferoj estas tro 

grandaj, aŭ tro malgrandaj, tio 

malfaciligas la optikan legadon de la 

SCEBY; 
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4) Post la 5 unuaj ciferoj metu 

streketon pro apartigi ilin disde 3 la 

lastaj. Ekz.: 20 031-000. 

5) Ne forgesu plenigi la spacon 
rezervitan por la sendinto. Tiel se, 

plej malbonŝance, via letero estos 

resendita, vi havos okazon por 

korekti la erarojn. 

AM-ĜARDENO 

(R. Gaudard) 

Rikolti vian violon 

Ĵus velkinta 
Kaj ĝin kisi plej fervore 
Kiel kolibro freneza 

Por amoro. 

„Kovri vin per oro 

Kaj denove havi ĝin, 

Mia adoro, 

Novan emocion 

Novan floron. 

  
- Ĉe kuracisto 
- Mi prenis kelkajn notitaĵojn pri la miaj 

malbonfartoj, Doktoro.
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RIO PARDO 

ESPERANTO 

KLUBO 

La 15-an de decembro, 1995 

estis inaŭgurita en São José do Rio 

Pardo, SP la klubo kiu funkcias ĉe "Casa 
de Cultura Euclides da Cunha", Rua Mal. 
Floriano, 105 - telefono (0196) 805232. 
La klubo havas nune 12 anojn. Ĉeestis 
la inaŭguron ĉirkaŭ 20 personoj, inter 
ili D-ro Izao C. Soares, Prezidanto de 

"Centro Cultural Esperantista" el 

Ribeirão Preto, SP. La estraro estas: 

Prezidanto: Fabiano Possebon, 

Sekretario: Osmar Inĝcio, Kasisto: 

Rubens Carlos Barroso, Fiska konsilio: 

Sandra Franceschini Possebon, Antonio 

Celso Scoqui, Isabel Cristina A. R. 
Scoqui kaj Ailor P. Carrara. La klubo 
okazigos ekspozicion kaj paroladon pri 
la vivo kaj verko de Euclides da Cunha 

dum la 32-a BKE en Ribeirŝo Preto, 

julio 96. Ĝi komencis kursojn de 
Esperanto por infanoj kaj plenaĝuloj 
ekde monato januaro. 

ESPERANTO EN 

UNIVERSITATO 

Prof. Evaldo Pauli estis invitita paroli 

dum 10 minutoj en la radio de 

Universitato de Santa Catarina, 

Florianópolis, la 10-an/12/95 omaĝe al 

la Zamenhofa Tago; libera kurso de 

Esperanto estas tie enkondukata ekde 

1996. 

KULTURA 

ESPERANTO- 

CENTRO 

Goiânia, GO 

En "Zamenfesto" ĉe la teatro de Kultura 

Centro Brazilo-Usono, la 16-an/12/95 

okazis tre varia programo ene de la 

solenaĵo per teatro, danco, sporto, 

muziko, deklamado, ekspozicio, livero 

de atestoj de baza kurso. La 

Vic-Prezidanto de BEL, Francisco M. de 

Oliveira estis intervjuita, ĉeestis 

reprezentantoj de deko da organizaĵoj 

kaj entute pli ol 160 personoj. 

AID(O 
  

  
  

    

  

NOVA ESTRARO 

EASP 

Por la periodo 1996-1997 estis 
enpostenigita nova Estraro de Esperanto- 

Asocio de San-Paŭlo: Prezidanto Gilbert 
R. Ledon, Vic-Prezidanto Audino 

Castelo Branco, 1-a Sekretario Francisca 

Martos, 2-a Sekretario Aparecida de 

Lurdes de Lucas, Kasisto Josĉ Martins 

Coelho, Konsilantaj membroj Etevaldo 

de Souza Pereira, Osvaldo Pires de 

Holanda, Symilde S. Ledon. Oficiala 

organo: La Lampiro. Kulturkunvenoj 
ĉiuj lastaj sabatoj de la monato, 
ĉiusabate Konversacia Rondo. Kursoj: 
Baza I, Baza II, Supera, Pedagogia, 

Perkoresponda. 

FEDERACIA 

KONSILANTARO 

DE BRAZILA 

ESPERANTO-LIGO 
“Januaro, 5-7/1996 okazis en Brasilia, DF 
ene de la sidejo de BEL la jara 
eksterordinara kunveno de FK-BEL al kiu 
ĉeestis preskaŭ 30 membroj kun la necesa 
kvorumo por voĉdonado. Entute 15 horoj 
de laborprogramo kiu konsistis el: 
- Realigstato strategia (Departementoj, 
Reto de Reprezentantoj, Interrilatoj 
BEL-lokaj kluboj); 

- Kongresoj (Regularo kaj manlibro 
kongresaj); 

- Turismo kaj Kulturo, Projektoj 
(Eldonado de broŝuroj, Jarlibro, Revuo, 
Belartaj Konkursoj, UKE- 2001, Bona 
Espero) Kampanĵoj : Fondaĵoj, Membro 
1000. 

- BEJO (Brazila Esperantista Junulara 
Organizo) 

- Delegita Reto 
- Amerika Agado 
- Diskutforumo 
La diversaj eroj entenantaj specifajn 
temojn estis registritaj en protokolo kiun 
prizorgis sinsekve Gloria L.Perine, 
Symilde S. Ledon, kaj Carlos Maria kun 
sesioj sub kunordigado de Givanildo C. 
Ramos, Prezidanto de FK kaj Symilde S. 
Ledon, Prezidantino de BEL. Tiun 
protokolon ricevas la organizaĵoj 
esperantistaj kiuj apartenas al la 
Federacia Konsilantaro. Dum la BKE en 
Ribeirão Preto, SP julio 96, en 
laborkunsidoj kaj Generala Asembleo 
estos prezento kaj analizo de la teksto, 
krom detaligo pri la Jarraporto. 

== Jii) = 

"A VOZ DO OESTE" 
(La Voĉo de Okcidento) 

Al la redaktejo de Brazila Esperantisto 

venis tiu ĵurnalo , de urbo Lins, SP Jaro 

VI, Jan/Feb-96, n 64 kiu entenas du 

noticojn pri-esperantajn. Unu tekstas 

"Esperanto kaj Katolikismo" de S-ro 

Nelson Pereira de Souza, publikigita 

en marto-aprilo/1976 en la bulteno 

"Tagiĝo" oficiala organo de Brazilia 

Esperanto-Asocio: "Sen ia ombro de 

dubo mi rekonas la laboron farita de 

Spiritisma Esperanto-Federacio por 

Esperanto en Brazilo kaj kun granda 

entuziasmo mi vidas la dediĉon de 

multaj esperantistoj spiritistaj 

dissemitaj en la tuta nacia teritorio, 

tradukante verkojn, publikigante 

periodaĵojn kiel "Esperanto-Aldono" 

kaj "EEE". Aliflanke, tamen, estas 

bedaŭrinde, ke, la brazilaj esperantistoj 

katolikaj forestas. Kie estas ili? Kial 

ili ne unuiĝas por sistema laboro ĉe la 

seminariejoj kaj preĝejoj? Ni scias ke 

"Espero Katolika" estas la plej malnova 

en Esperanto, fondita en 1903 kaj la 

Katolika Unuiĝo 

Esperantista" disvolvas persistan 

laboron ĝis hodiaŭ. Tamen, en Brazilo, 

kie jam estis grandaj esperantistoj 

katolikaj, nun ne plu aktivas, tiel ke 

multfoje ni devas pruvi, ke Esperanto 

neestas ligita al Spiritismo, sed estas 

neŭtrala, absolute neŭtrala. Tioma es- 

tas la kvanto de esperantistoj spiritistaj, 

de kursoj en centroj spiritistaj, libroj 

spiritistaj tradukitaj, ktp... En Brazilio, 

ekzemple, preskaŭ ĉiuj esperantistoj 

estas spiritistoj, ĉar la konata katolika 

Pastro Guy jam mortis. Ke pardonu min 

la neforgesebla I. G. Braga, kiu en tia 

bona horo lanĉis la semon de Esperanto 

en la fertilan grundon de SEF (FEB), 

pardonu min ĉiuj sekvantoj de lia 

grandioza laboro; tamen urĝas ke la 

aktiveco de la katolikoj (kiel ankaŭ 

tiu de la protestantoj kaj de aliaj 

kredoj) elstariĝu en la esperantista 

medio, por daŭrigi la necesan 

neŭtralecon, per kiu la iniciatinto 

karakterizis la mirigan movadon de 

frateco kiu estas Esperanto." 

"Internacia



  

BELA KAJ ETERNA AMO 
La nenormala postlasaĵo de Grafino de 

Saint-Ange 

Camille Flammarion, astronoma saĝulo tutmonde 

konata, gloro de Franclando kaj de la Scienco kaj fervora 

spiritisto, estis notinda figuro en sia epoko. Lia prestiĝo 

devenis ne nur de liaj meritoj kiel sciencisto, sed ankaŭ de 

la nobla kaj rekta karaktero. 

Ni povas imagi, kion reprezentis por li la fakto, ke 

la destino lin elektis kiel partoprenanto en unu el la plej 

belaj, nenormalaj kaj ĉarmaj romanoj, kiun homo povas 

travivi. 

La historio emocias kaj tremigas, sed 

kion ĝi havas stranga, tio estas pro ĝia signifo, 

alta manifestiĝo de Amo - ĉasta Amo, forta kaj 

profunda ĝis eterneco. 

Valora rememoro 

"Dans le ciel et sur la terre" (En la ĉielo 

kaj sur la tero) estas titolo de libro verkita de 

Flammarion, kiu bone bindita, en bela kesto 

kaj kune kun bukedo de sekaj violoj, okupis 

specialan lokon en meblo de la laborejo de la 

astronomo. 

Tiu volumo estas estimata rememoro pri 

la amo de Flammarion al la ĉarma grafino de 

Saint-Ange. La grafino dum pluraj jaroj estis 

kvazaŭ reĝino en la Parizaj salonoj. 

Ne estante bela, laŭ la preciza senco de 

la vorto, ŝi tamen estis ĉarma virino, kiu havis 

vastan kohorton de admirantoj ĉe siaj piedoj. Tiam oni 

diradis, ke eŭropa reĝido amegas ŝin, kaj ke rusa Arkiduko 

mortigis en duelo bulgaran princon, kiu, kiel li, amegis la 

maltrankviligan junulinon de Saint-Ange. Tamen la fakto 

esti riĉa vidvino de viro tridekjaroj pli maljuna ol ŝi ne kaŭ 

zas al ŝi sintenon de intenco aŭ konduto, tial ĉiuj dediĉis al 

ŝi admiron pro ŝia ĉarmo, kaj profundan respekton, kiun la 

nobla sinjorino meritis kaj motivigis. 

Renaskiĝinta amo 

Iun vesperon, ĉe festeno donacita de barono de Rotschild, 

kiam la genia Flammarion, kies famo komencis trakuri la 
mondon, estis prezentata al la grafino, ĉi tiu paliĝis iomete; 

kaj tuj poste stariĝis inter ŝi kaj la astronomo longa kolokvo. 
Ŝi rekonis la saĝulon, kiel viro, kiu antaŭ kelkaj jaroj estis 

ŝia sekreta amato de adoleskantino, kaj pri ŝi ne plu sciis 
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ĝis tiam, ekde ŝi estis subite translokita en Parizon ne 

konsultite. Tuj poste oni ŝin edzinigis al la pli aĝa sinjoro 

elektita de ŝiaj gepatroj. 

La renkontiĝo de la du gejunuloj estis motivo de 

ĝojo al ambaŭ; sed tiel, kiel estis antaŭe platona la sento 

ilin proksimigante, ankaŭ daŭre estis la interrilatoj inter 

ili, kaj la grafino estis virta sinjorino, kun rigida moralo 

kaj neriproĉebla konduto, kaj Flammarion jam estis 

edziĝinata al bela virino, kiu meritis lian sinceran amon. 

Ekde tiu renkontiĝo la grafino de Saint-Ange fariĝis 

la inspirantino de la saĝulo. Ŝi vivadas en ĉiuj idealaj virinoj, 

kiuj partoprenas en la verkoj de la fama astronomo kiu pri 

ŝi aludas en la prologo de "Dans de Ciel et sur la Terre", 

kaj en "Estela", kiam li raportas pri sia platona, romantika 

amo kun la grafino, lasante nin ekvidi, kio estus la vivo de 

la du amantoj, se la Destino ilin ne apartigus. 

Singulara heredaĵo 

La ŝultroj de la grafino estis mirindaj 
pro blankeco kaj formo. Flammarion ne 
ĉesis ilin admiri. Iam, kiam li vespermanĝis 

ĉe sinjorino de Saint-Ange, li ne tenis sin 

kaj diris: 
- Bedaŭrinde estas, ke iam tiuj 

mirindaj ŝultroj fariĝos polvo!... 
- Tiu estas la celo de la mortintaĵoj, 

mia bona amiko - respondis ŝi. Mi, kiel ĉiu 

homo, devos morti; kaj mi estas certa pri 
tio ke mi ekvojaĝos antaŭ vi; tial mi decidis 

postlasi al vi la haŭton de miaj ŝultroj, kiujn 

vi tre multe admiras, por ke io el mi vin 

sekvos ĝis la tago, kiam ni denove 

kunvenos por ami nin poreterne kaj 
efektivigi en la transmondo tion, kion la 

Destino malpermesis al ni sukcesi en la 

surtera vivo. 

- Sedtio estus profanigo!... - protestis Flammarion. 

-La ideo eĉ ne estas originala - respondis la grafino. 
Ĉe Eugene Sue mi vidis ekzempleron de "La Misteroj de 

Parizo" bindita per la haŭto de junulino, kiun tenere amis 
tiu novelisto. Mi decidis, ke la haŭto de miaj ŝultroj estu 
uzata por bindigi ekzempleron de "Dans le Ciel et sur la 

Terre". Evitu vin oponi, estas skribita sur mia testamento, 

kaj tiu el miaj heredantoj, kiu neos la plenumon de tiu mia 
deziro, perdos sian parton el mia heredaĵo. 

- Mi plenumos vian volon - serioze diris 

Flammarion. Ĝi estas heredaĵo samtempe agrabla kaj 

funebra; sed iufoje mi devos kuraĝi kontempli la haŭton 
elprenita de viaj belaj ŝultroj, kiuj nuntempe esta plenaj de 

viveco. 

Iom poste la grafino mortis. Ŝiaj heredintoj, kvankam 

al ili malplaĉis la takso, plenumis la volon esprimitan en la 
testamento. Unu el ili, barono de Vauchese prenis sur sin la



  

taskon sendi al Flammarion la binditan volumon de "Dans 

le Ciel et sur la Terre" en skatolo garnita per venecia 

brokaĵo, en kiu li metis ankaŭ la leterojn skribitajn de la 

saĝulo al lia spirita amatino. 

Post la morto 

La grafino konstruigis en la parko de sia loĝejo 

belegan observatorion, kie la platonaj geamantoj pasigis 

longajn horojn kontemplante la stelojn kaj parolante pri la 

plureco de la mondoj kaj la transmigrado de la animoj, 

doktrinoj, kiujn ili tre fervore kredis. La du geamantoj estis 

konvinkitaj, ke ili kune vivadis sur alia planedo, kaj ke, 

kvankam la Destino ilin kruele apartigis sur la Tero, ili 

kuniĝos denove sur alia mondo. 

En la tombejo de Pĉre-la-Chaise unu el la plej 

rimarkitaj tomboj estas tiu de grafino de Saint-Ange, kie ŝi 

mem estas reprezentita en la ago levi per siaj belaj brakoj 

la ŝtonplaton de la tombo. 

Violoj, multaj violoj, ĉiam renovigitaj, kovris Ŝian 

tombom, danke al la zorgo de Flammarion... 

Unu fojon en la jaro la astronomo vizitis la kastelon, 

kie vivadis lia amatino. La heredantoj de la grafino forestis 

en la tago de la vizito, por ke la saŭdadoplena amanto sin 

donu sola al siaj rememoraĵoj. Li tiam pasigis multajn' 

horojn en la observatorio de la parko, kie dum longa tempo 

oni konservadis, en la loko kie ili estis postlasitaj, krispitan 

ganton kaj bukedeton de sekaj violoj, kiujn portis kun si la 

grafino en la fojo, kiam, kune kun Flammarion, ŝi vizitis la 

observatorion. 

Kaj ĝis la jaro 1925, kiam forpasis la saĝulo, oni 

subtenis la kulton de tiu pura kaj ĉasta amo, kiun eĉ la morto 

ne sukcesis estingi. 

El la revuo "Fraternidade (Frateco), Portugalio, dec. 1972 

Tradukis el la Portugala lingvo, Delio Pereira de Souza, en 

aprilo 1992 

TTT 

ALVOKO AL KUNLABORO 

POR FAKA FRANCA REVUO 

Ĵus kreiĝis nova revuo por kineziterapiistoj en 

Francio. La ĉefredaktoro opinias, ke estos interese por la 

legantoj scii kiel laboras samfakuloj aliloke en la mondo 

kaj pensis pri esperanto por kompili la informojn. 

Pro tio mi direktas min al vi kun la peto peri la 

informojn. Ĉar la revuo ankoraŭ ne estas riĉa, ne eblos pagi 

vin pro la artikoloj, sed vi ricevos du ekzemplerojn (unu 

por vi unu por la kunlaborinta kineziterapiisto). Aperos 

ankaŭ la mencio "tradukita el esperanto". 
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Ĉi-sube vi trovos la ĝeneralan skemon de la 

ĉefartikolo (pri la profesio mem) kaj subartikoloj (pri 

intervjuo de unuopa kineziterapiisto aŭ de unu kuracejo - 

pri via lando, pri adresoj). 

ĈEFARTIKOLO PRI ' 
KINEZITERAPIISTO 
(3 tajpitaj paĝoj) 

1 - Historio de la profesio 

naskiĝo, originoj, ĉefaj kurantoj, ĉefaj famuloj, hodiaŭa 

rekono de la profesio far sciencistoj kaj far la popolo. 

2 - Kiel fariĝi kineziterapiisto? 

studoj, studado, nombro de studentoj; ĉu grandiĝas la 

bezono? 

3 - La profesio ĉiutage 

3.1 kiamaniere estas organizita kaj reguligita la profesio? 

Nombro da salajratoj, ĉu dependaj de kuracejo aŭ 

sendependaj? 

Ĉu la decido pri kuracado estas farita de kuracisto? se 

jes, de kiu? 

Ĉu la kuracado estas repagita, komplete aŭ parte? se jes, 

kia? de kiu? 

Ĉu ekzistas kontrolasocio? 

3.2 ĉefaj kampoj de kuracado: ekz reŭmatologio, 

traŭmatologio, reeduko al moviĝo, spirado, kardiovaza 

reeduko, estetika ĥirurgio, uringinekologio, helpo al 

rebonfarto... 

3.3 plej oftaj labormanieroj kaj teknikoj (ekz.: masaĝoj, 

elektro-terapio, banterapio, limfa drenado) malpli oftaj 

(ĉinaj aŭ hindaj masaĝoj, sofrologio...) 

Kiajn problemojn frontas la kineziterapiistoj ĉiutage? Kion 

ili ĉefe postulas? 

Estonteco de la profesio. 

SUBARTIKOLOJ (unupaĝa) 
Prezento de la lando: areo, nombro da loĝantoj, 

nombro da kuracistoj, nombro da kineziterapiistoj. 

Prezento de unu kuracejo aŭ intervjuo de unu specifa 

kineziterapiisto. 

Adresaro: profesiaj organizoj, koncernata 

ministerio, kontaktoj en Francio ktp. 

Vi povas aldoni grafikojn, statistikojn, fotojn se eblas kaj 

rajtas ilin reprodukti. 

Kontaktu: 

Renĉe TRIOLLE 

Bello Bauco 

Chemin de la Civade Verde 

F-13600 LA CIOTAT 
aŭ 

4 impasse des Charpentiers 

— F-57100 THIONVILLE



  

GRANDA PAŜO ANTAŬEN! 

Historia esperanta evento okazis la 26-an de februaro en la 

lernejo Centro de Ensino Fundamental "Bezerra de Menezes", 

en la satelita urbo Sobradinho, Brasilia (DF). Pli ol 300 homoj 

partoprenis la oficialan lanĉon de Esperanta kurso en la 

oficiala lernejo, sub la egido de la Leĝo n-ro 912, promulgita 

la pasintan jaron de la Ĉambro de la Deputitoj de la Federacia 

Distrikto. 

Pluraj eminentuloj ĉeestis la ceremonion, inter ili la Deputito 

Jorge Cahuy, proponinto de la Leĝo, prof-ino Moralina 

Oliveira de Faria, reprezentanto de la Regiona Eduka 

Institucio de Sobradinho, D-ro Perycles Tupy Vieira, 

prezidanto de la Spiritisma Centro Bezerra de Menezes, 

institucio kiu subtenas la lernejon, S-rino Luzeli Fonseca, 

fondinto de la Spiritisma Centro kaj la prof-ino Livia Freitas 

Fonseca Borges, Direktorino de la lernejo. 

Francisco Mattos de Oliveira, BEL-Vic-prezidanto, kaj D-ro 

Licio de Almeida Castro, prof-ro pri esperanto, prelegis 

respektive pri la historia evoluo de la homa lingvaĵo ĝis la 

neceso de unu internacia lingvo kaj pri la vivo de Zamenhof. 

Laŭ la planoj de la lernejo, ekde ĉi jaro-duono el la gelernantoj 

de la 7-a kaj 8-a serioj lernos Esperanton dum unu semestro 

kaj duono dum la alia semestro, alterne kun la angla. La kurso 

jam komenciĝis kun ĉirkaŭ 140 gelernantoj, sub la gvido de 

profesorino Maria Ester Pinto de Souza. Laŭ enketo ĵus 

okazinta, tiuj, kiuj jam studas Esperanton volas daŭrigi la 

kurson ĝis la venonta semestro! La gelernantoj kaj la 

estraranoj de la lernejoj estas entuziasmaj! Por kreskigi tiun 

entuziasmon, ni kalkulas je granda amaso da leteroj kaj pk- 

oj el la tuta mondo, kun salutoj al la gelernantoj kaj gratuloj: 

al la estraranoj pro la inteligenta kaj oportuna iniciato 
enkonduki Esperanton en la lernejon. Krome, la ricevotajn 
korespondaĵojn ni uzos kiel informojn kaj argumentojn por 

influi aliajn Regionajn Edukajn Instituciojn de la brazila 

ĉefurbo kun la celo adopti Esperanton, surbaze de la sama 
leĝo. Adreso de la institucio: 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

"BEZERRA DE MENEZES" 

Cx. Postal 7588 - Sobradinho, Brasilia - (DF) 

Brazilo, 73001-970 

Telefonoj: (061) 591-7539/591-2145 

Fakso: (061) 387-4464 

Internet: Cespabm(Qembratel.net.br 

  

          
  

      
  

          

  

INTERNACIA 
KALENDARO 
- 12-a Printempa Semajno Internacia kaj 

2-a Printempa Lernejo Internacia 
1-8/4/96 Duderstadt, Germanio 

(Inf. Wolfgang Bohr Johannes-Kirschweng-Str.ll 
DE-53474 Bad Neuenahr-Ahzweiler) 

7-a ARGENTINA TENDUMADO BARILOCHE 
4-7/4/96 - Los Notros, Av. E. Bustillo, Km. 20 
8400 - Bariloche 
(Inf. Werner Schad,Casilla 371 AR 8400 Bariloche) 

81-a Universala Kongreso de ESPERANTO 
Prago, Ĉeĥa Respubliko - 20-27/7/96 
Adreso de LKK - P.K.1069, 11121 Praha I - CZ 

18-a RENKONTIĜO DE ESPERANTAJ FAMILIOJ 
27/1-4/8/96 Bratislava, Slovakio 
(Inf. Jozef Reinvart Gallmeyergasse 6/1/4 

A 1190 Wien - Aŭstrio 

BET-32 (Baltiaj E-Tagoj) 
2-10/8/96 - Loko: Jarmala, str. Viesturu 6 

Organiza komitato: Latvia E-Asocio 

a/k 150, Riga LV-1050, Latvio 

NACIA KALENDARO 
- 24-a E-Renkontiĝo de Sudparaiba Valo 
VOLTA REDONDA, RJ 

3/3/1996 - Metalurgia Inĝenier - Alt-Lernejo (UFF) 
Placo Brazilo 

  

18-a E-Renkontiĝo Ŝtato San-Paŭlo - 5-7/4/1996 

Rua Gentil Moreira, 967 / Rua Esperanto 
Promissão - SP 

10-a Renkontigo de Esperanto de Stato Rio de Ĵanejro 

Cabo Frio, RJ - 17-19/5/1996 
Colĉgio Estadual Miguel Couto 
Av. 13 de Novembro, s/n - Cabo Frio, RJ 

  

          
  

  

  

  
  

  

            

     
  

24º E-Renkontiĝo de Sudparaiba - Valo Volta Redonda 
3/3/96 - "Artisto" Vicente P. Werneck 
Imitas Roberto Carlos - akompano de Inacio kaj Silvia 
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ZUBOR CSABA 

Zalaszántô 
Zsidi U.4 
8353 - Hungario 
30-jara fraŭlo, E-komencanto, 

arboplantejo-diplomito; interesiĝoj: 

botaniko, zoologio, agrokulturo, 

lingvoj, kulturoj. 

ASIA KONDOVA 
PK nº 64 
1680 Sofia - Bulgario 
22-jara fraŭlino, studentino pri ekologio. 
Deziras korespondi pri ĉiuj temoj. 

LEO LOKOTAR 
Sargvere 
Maekula SJK EE-2840 
Jarvamaa - ESSTI - Estonio 
42-jara, bestkuracisto, interesiĝas pri 
popoloj-vivo, kolektas poŝtmarkojn kaj 

monerojn. 

MARA TIMERMANE 

Kr. Valdemara 145/1-32 Riga, LV-1013 

Latvio 
35-jara sinjorino, biologo, interesiĝas pri 
turismo, naturkuracado, deziras sciigon 

pri etnografio, kulturo kaj naturo en 
Brazilo, interŝanĝon de opinioj pri 
laboro de sendependa disvastigado de 
nutraĵproduktoj kaj kosmetiko. 

UNA TIMERMANE 

Kr. Valdemara 145/1-32 Riga, LV-1013 
Latvio 
14-jara fraŭlino, komencantino, 

interesiĝas pri kosmetiko, moderna 

muziko, vojaĝoj. 

MARIA JESUS MENDES 
Platanal a Desamparados, 

Edificio Plades, P.H. LA 

CANDELARIA NORTE 
CARACAS 1011-A VENEZUELO 27- 
jara administrantino kaj modo- 
desegnistino, volonte korespondadus pri 
la jenaj temoj: ekonomio, lingvoj, 

psikologio (Jung) astrologio, filozofio, 
vojaĝoj, artoj ĝenerale. 

FRANCES ROSE RODRIGUEZ, 

H.C. 01 Apartado 6116 

Juncos, Puerto Rico 00777 
Ĵus komencis lerni Esperanton, kaj deziras 
korespondi por praktiki la lingvon 

EL NIA 

GAZETARO 

- ISRAELA ESPERANTISTO n 120/95 

Interesa artikolo de Bernard Golden pri 

"La prononco de la nomo Zamenhof": 

inter ampleksaj elmontroj, komparoj, 

citaĵoj, konklude la korekta prononco estus 

ZAmenhof. 

- SERBA VOĈO n' 2/95 
De la antaŭparolo: "Karaj legantoj, Nia 

mondo ŝanĝiĝas ĉiutage. Ŝanĝiĝas ankaŭ 

mondo de informado kaj en ĝi "naskiĝis" 

malgranda informilo "Serba Voĉo". Kial 

ĝi aperis? Unue pro tio, ĉar ni dum longa 

tempo ne havis gazeton en Esperanto. Due 

pro tio, ĉar ni ne.estas kontentaj pri la 

informoj pri Serbio kiujn ni povas legi en 

la gazetaro en Esperanto. Ofte tiuj informoj 

estas malveroj aŭ nekompletaj informoj." 

- NORVEGA ESPERANTISTO n' 4/95 

"Surmerkatigo: Unu el niaj celoj estas ke 

la loĝantaro en la jaro 2000 sciu almenaŭ 

ke Esperanto estas lingvo. Por tion esplori, 

ni devas organizi enketon, por fari 

komparon." 

- NIA BULTENO n' 66/95, Portugalio 

"Loka movado: dise semojn ĵeti..." En 

multaj landoj, seriozaj movadanoj 

konsideras ilin malbeno: en la lokaj kluboj 

eterniĝas "maldiligenta fuŝularo", ilia loka 

agado malbonas kaj malutilas al 

novvarbitoj, kvazaŭ devigataj partopreni 

la "kluban etoson" nemalofte perdiĝas por 

la movado. Tamen, en Portugalio NE 

ekzistas lokaj kluboj... kaj ili tre mankas! 

Kial kaj kiel fondi E-klubon en via urbo?" 

- FRANCA ESPERANTISTO n' 467/95 

"Venenon ni akvumas, kiam ni ne instigas 

la novajn lernantojn aliĝi al ampleksa 

asocio. Ankaŭ kiam ni preferas elturniĝi 

per senriskaj decidoj, kiam ni emas 

malaperigi la intergrupajn ligojn. Diri: ni 
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lasas al eklernantoj ĉian liberon aliĝi al io 

ajn, tio estas kuraĝo-manko. Oni devas 

elekti iun strukturon kiu havas veran 

eblecon helpi, batali en ĝi, respondeci en 

ĝi. Multaj instruantoj opinias vane ariĝi 

grupe por montri sin ekstere. Ne efikas 

pledadi por internaciaj rilatoj kiujn 

Esperanto plifaciligus kaj samtempe rifuzi 

la minimuman kontribuon kia estas eneste 

en-la motoraj asocioj. La naciaj asocioj 

estas nemalhaveblaj motoroj. 

- EL POPOLA ĈINIO n-ro 12/95 

La indekso de EPĈ/95 enhavas kaptitolojn 

pri: Ekonomio - Kulturo, Eduko, Scienco 

kaj Tekniko - Sporto kaj Higieno - 

Literaturo kaj Arto - Socia Vivo - Nacioj 

kaj Religioj - Vojaĝo kaj Vidindaj Lokoj - 

Antikvaĵoj kaj Arkeologio - Internaciaj 

Aferoj kaj Amikaj Kontaktoj - Esperanto 

- Aliaj Aspektoj - Kovrilo - Fotoj - 

Bildserioj - Dorskovrilo . El inter la 14 

temoj tiu de Esperanto estas la plej 

ampleksa, sekvata de Ekonomio. 

KURSOJ 

Campinas, SP 

Ekde 7/2/96 ĉe Aŭditorio de Regiona 

Tribunalo pri Laboro kaj Justico 

komenciĝis Baza Kurso duhore semajne, 

entute 30 horojn dum 15 semajnoj. 

Samloke okazis fine de januaro, 30-31 

ekspozicio pri esperantaĵoj. 

Rio de Janeiro, RJ 

AERĴ (Asocio Esperantista de Rio de 

Ĵanejro) programis percirkulere la 

kursojn dum la unua semestro-96 por la 

bazaj de lundo al sabato; progresigaj 

sabate ĝis decembro, 96. Konversaciaj 

rondoj okazos en ĉiuj 3-aj sabatoj de la 

monato. La instruistoj estas A. Sartorato, 

Telma Ribeiro, Ilmar G. Ferreira kaj May 

Bijleveld. Ĉiun unuan sabaton de la 

monato okazas kulturkunveno.



      

  

RADUKANITIO 

EL ESPERANTO 

EN 17 LINGVOJN 

La libro LA NOVA REALISMO de 
Bruno Vogelmann (Germanio), 

aperinta en 1989 ĉe FEL Antverpeno- 

Belgio, estas nun tradukita en 17 

lingvojn naciajn. Baldaŭ aperos ankaŭ 

la japanlingva eldono. La Aŭtoro 

skribis la Esperanto-tekston 

samtempe kun la germana teksto. Pro 

la signifo de la enhavo, kiun forte 
emfazis multaj eminentaj aŭtoroj, 

sciencistoj, klerikuloj, politikistoj, la 
aŭtoro zorgas pri plejeble multaj 

nacilingvaj eldonoj. En lia 

mondkoncepto, la vivo, la plej alta 

valoro, estas unueca kaj ĉiuflanke 

interligita, dogmojn kaj absolutaĵojn 
oni ne akceptu, strebe al klarigo kaj 

pravigo per racio. La Nova Pensado 

estas bazita sur kvin dialektikaj 

principoj. 
La lingva signifo de la traduko el 
Esperanto en naciajn lingvojn estas 

tute aparta. Normala traduko de libro 

okazas perrekta traduko de unu nacia 

lingvo en alian. Pro tia rekta traduko 

ni trovas relative multajn sencerarojn 
en la tradukaĵo, pro la fakto, ke la 

enhavo de vorto (nocio) ofte ne estas 

kongruanta en ambaŭ lingvoj. Pro la 

granda klareco kaj unu-senceco de la 

vortoj (nocioj) en Esperanto, la 

tradukaĵoj pere de pontlingvo 

Esperanto estas pli precizaj kaj 

sencofidelaj. Tiel jam pluraj grandaj 

tradukfirmaoj en la mondo utiligas 

Esperanton kiel pontlingvon en siaj 

tradukmaŝinoj. 

Por pliaj informoj rilate al portugala 
traduko kontakti: 
BRUNO VOGELMANN 
Pistoriusstr. 82 
D-74555 - Crailsheim 
Germanio 

NI APOGU! 

Plia eldonejo aperas sursceneje. La 

"C. E. Leon Denis" de Rio de Janeiro, 

ĵus eldonis "Vekiĝu, Juliana!", kurso 

por infanoj, 40-paĝa, de Cleo de 

Albuquerque Mello, traduko de 

Marilza Oliveira da Silva, kiu pretigis 

la ekzercojn. R$ 6,50. NFTAPOGULA 
ELDONEJON! (Mendu ĉe BEL) 

TUTMONDE 

FESTIVALO DE LA KANZONO 

EN ESPERANTO 

Okazis oktobre, 95 ĉe la 

Biblioteko J. B. Alberdi, en 

Venado Tuerto, AR kun sep 

kantistoj, krom folkloraj dancoj 

sub la zorgoj de Enrique Kohei. 

Haveblas kopio videokaseda 

kontraŭ pago por afranko kaj 

materialo; interesitoj bv. skribi al 

H. Kohei, CC 407 - 2600 Venado 
Tuerto, AR. 

TEJO-eroj Tutmonde 

(EI "Esperanto" p. 210, dec. 95) 

Ene de la rubriko "JUNULARO" 

pri la nombro de la landaj sekcioj 

de TEJO kiu kreskis de 34 al 37 

estas citita: "Multe kontribuos al 

la plitutmondigo de la TEJO- 

agado la elektiĝo de James 

Rezende Piton el Brazilo. Li 

prenos sur sin la latinamerikan 

agadon kun multaj kono kaj 

sperto.” 

AKADEMIO DE ESPERANTO 

Novembre 95 la balot-komisiono 

de AE kunvenis en Toulouse 

ĉeeste de D-ro Albault. El la 32 

balotiloj alvenintaj la jenaj 

kandidatoj elektiĝis: 

Prezidanto: D-ro Bormann, Vic- 

Prezidantoj: S-ro Berveling kaj 

S-ro Neves, Sekretario-Kasisto: 

S-ino Ari-Martinelli. Por la 

direktoroj de la akademiaj sekcioj 

kaj komisionoj la nova Estraro 

organizos la balotojn. 

    

  

Konsilantaro-Kunveno 

en Brazilia (5-7/1/96) 

gvidas Symilde, 

Givanildo kaj Gloria 
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PLENA 
VERKARO 
DE ZAMENHOF 
Ludovikito 

La unua parto konsistas el 16 

volumoj inter 150 kaj 462 p. po, 

reference al jaroj 1887 ĝis 1914. La 

dua parto, tradukaĵoj, entenas 7 

volumojn, inter 439 ĝis 925 p. po, 

jaroj 1886-1916. La tria parto, 

kromkajeroj, 10 volumoj, inter 141 

ĝis 407 p. (biografioj, korespondaĵoj, 

aŭtografoj, vortaroj, ktp.). La kvara 

parto, originalaro, 3 vol. pli malpli 

900 p. po, jaroj 1878-1917. La 

Ludovikologia dokumentaro 

konsistas el 12 volumoj, inter 367 ĝis 

637 p.p. Entute 48 volumoj. Petu la 

kompletan liston. Mendebla ĉe BEL.. 

Mi Volas Vivi... 

Mi volas vivi mian vivon, belan vivon, 

Trankvile velŝipante sur la maro 

Sentante en la koro ĝojmotivon 

De suno, steloj, kantoj de lbirdaro. 

Mi volas aŭdi laŭtan sonorkestron 

De lakvofalo kaj de lfulmotondro... 
“| Wdante ĉion alte de /fenestro, 
Senzorge dum la vivo en la mondo. 

Mi volas kuŝi sole sur marbordo, 
Dum brizoj blovas verdajn 

Kokospalmojn... 
Mi volas ludi belan la kibordon, 
Kantante de la amo korajn 

psalmojn... 

Kaj ĉio kontentigas, ĉio belas, 
Marondoj, palmoj, birdoj, suno, 

brizo... 
La tuta vero nun al mi rivelas: 
-Mi volas vivi en la Paradizo!... 

Manoel Borges dos Santos 

  
    

  
  

    

  

  
  

  
  

      

 



Ya 
- Pagebleco pere de kredit-karto (VISA- 

sistemo: OUROCARD, BRADESCO, 

NACIONAL, ktp. Sufiĉas informi okaze 

de la mendo NOMON de la kredit-karto, 

ties NUMERON kaj VALIDECON. 

   

    

Librolisto BEL (Daŭrigo) 

Por la prezolisto bv. atenti: 

- 3090 de rabato por aĉeto de minimume 

5 ekzempleroj de libroj eldonitaj de 

FEB. LORENZ, ZAMENHOF EDITO- 

RES, SARTORATO, EVALDO PAULI, 

PAULO AMORIM CARDOSO. 

- Limtempo de pago estas 30 tagoj post 

la aĉeto por la rabatita oferto. 

- Ni akceptas mendojn de iu ajn ero 

anoncita en la UEA-katalogo aŭ en la 

rubriko Laste Aperis..., de la revuo 

Esperanto, eĉ se la dezirata ero ne 

disponeblas en nia stoko. 

Aŭtomata minimuma rabato (10%) por 

ĉiuj mendoj de BEL-membroj. 

JULA LANDO- KASEDO R$ I84l 
JURA TERMINARO 8 29 
JURAJ TERMINOLOGIAJ PROBLEMOJ R$ 54 
JURAJUORTOJ KAJ SPRIMOJ R$ Su 
ĴAMBORBA LINGVO R$ 450 

KAINKAJ ABEL ROB 
KAJLA CETER -NUR LITERATURO R$ 216 
KAJLA PLEJNOBLA ESTAS AMO 80 
KAJPOSTE 436 
KALEJDOSKOPA UARIETEO R$ 99% 
KALEVALA R$ Us 
KAMELOŜIANGZI R$ IB 
KANAANO 8 96 
KANAKOEL KANANAM B10 
KANCERO KAJ EKOLOGIO B36 
KANTARETO-ĈEĜOSLOVAKAJ POPOLAJ KANTOJ ESPERANTIO R$ — 429 

KANTIKODEL'KREITAĴOJ R$ 09 
KANTISTINO R$ 1% 
KANTODEJUNECO (UNUA PARTO) R$ SM 
KANTOPRIMINOTAURO KAJ ALIAJ POEMOJ RS 1604 
KANTOJDEIIOTOROJ 528 
KANTOJKAJROMANCOJ R$ 254 
RANTU ALLA ETERNULO B36 
KANTUKAJ LERNU- ALDONA BENDO 90 
KANTUKAJLERNU-BENDO R$ 90 
KANTUKAJLERNU-GVIDLIBRO 8 4% 

Elektu el la listo viajn titolojn kaj mendu 

ilin al BEL-libroservo 

KANTUKAJ LERNU -KOLEKTO 

KANTUKAJ LERNU -LEGOLIBRO 1 

KANTUKAJ LERNU 1 -DISKO l-ELĈERPITA 

KANTUKAJLERNU2-DISKO2 

KANTUKAJLERNUJ -DISKOJ 

KANTUKUNANDA (MUZIKA RONDOJ 

KANZONOJ DEBILITINO, LA 

KAPAO 

KARPODEL'GORGONO, LA 

KAPRICAJ RAKETOJ -CARMEL MALLIA 

KAPTI WLTURONUIUA 

KARA DIABLINO 

KARLO 

KARNAUALE-BENDO 

KARNAVALO 
KARNAVALO ENRIO -DISKO 

“KARUSELO 

KAŜITA VIVO DEZAMENHOF, LA 
KAŜITAJ UORTOJ DEBAHAUTLAB, LA 
KATALOGO DE ESPERANTAJ POŜTMARKOJ 
KAVERNO APUD LA MARO 
KAZINSKI VENAS TRO MALFRUE 

KENIAJ AFIKSOJ, NO|bBROJ, ACIDOJ 
KEMIO INTERNACIA -KOLEKTO II LIBROJ 
KIANIRSAĴO 

KIAL LAINFANOJ LERNU ESPERANTON 
KIAL LEPOROJ HAVAS MALLONGAN VOSTON? 
KIALLUDOVIKO ABDIKIS 

KIAL MI ESTAS ATEISTO 
KIAL VENKIS ESPERANTO? 
KIALODELUIVO, LA 
KIAMANIERE DISTINGILA FUNGOJN 
KIBERNETIKO 
KIEDISKRIMINACIOJUSTAS 

KIBONI TROVAS TION ENLA KORANO? 
KIELAKVODBLRIUERO 
KIEL DIRI. PRAKTIKA ESPERANTO FRAZEOLOGIO 

KIEL DISKONIGIULAN ASOCION 
KIEL ESPERANTO VENKIS 

KIEL INSTRUL ESPERANTON AL INFANOJ BODIAŬ 
KIELKOVI? 
KIENLAPOEZIO? 

KIOESTAS ESPERANTO? KOLEKTO 
KIO ESTAS ESPERANTO? -TEKSTO 

KIOESTAS SAT? 
KIOESTASSPIRITISMO? 
KIOMANKAS? 
KIONTRAUIVIS AŬSTRA FAMILIO ENBRAZILA PRAARBARO 
KISAMALSANO, LA 
KIUESTAS PATRO PIO? 

KIUHALKOURIS OKSIGENIO? 
KIUPOSEDASDANION 
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KIUJ SEMAS PLORANTE 
KLOPODIS ORGANIZI, SEDUANE! 
KNABINO GIHSENGO 
KNABINO KIU NE VOLIS IRI AL LA INFANEJO, LA 
KNABOT DEPAŬLO -STRATO, LA 
KNEDUMIN SINJORINO! 
KOKERIKOEN NOKTOMEZO 
KOKIDO VENĜIS SIANPANJON 
KOKOKANTISTO KOKERIKISTO 
KOLEKTANTO DE ĈIELARKOJ. RAKONTOJ KAJ FOEMOJ 
ROLEKTITAJ POEHOJ DE L.H. NEWELL 
KOLEKTIVECO, LA 

KOLERA AFERO 
KOLORAJNUBOJ 
KOLORIGU 
KOMEDIO DEERAROJ 
KOMECANTO, LA 

KOMENCTEMPAJ LERNOLIBROJ 
KOMERCA KORESPONDO 
KOMPLETA LERHOLIBRO DE REGULA E--KOMPLEMEHTA VOL. 

KOMPLETA LERHOLIBRO DE REGULA ESPERANTO 
KOMPLETO DESTELO-MONEROJ 
KONFLIKTO DELA EPOKO, LA -LIBRO | 
KONFLIKTODELA EPOKO, LA -LIBRO2 
KONFLIKTOJ INTER ESPERAHTISTOT 
KONKORDANĈO DE MARTA (KOMPLETO DE2LIBROJ) 
KONSILOJ PORE. KOMPUTORANTO 

KONSILOJ POR ESPERANTISTAJ KOMPUTORANTOJ KIUJ. 
KONSILOJ PRI BIGIENO 
KONSOLANTO, LA 

KONSOLO DELAFILOZORIO 
KONSTRULFAJRON 

KONSTRUINOVAN PORTON 
KONTAKTO -KASEDO 
KONTRASTOJ - CARMEL MALLIA 
KONTRAŬ PARTIA STERBOTIPAĴO 
KONVEKSECO EN KOMPLEKSA ANALITIKO UNUDIMENSIA R$ 

KOHVERSACIA LITERATURO (KOMPLETO-$LIBRETOJ) R$ 
KOREAJ ESBOJ, NOVELAJ KAJ PGPOLRAKONTOJ 1932/1967 R$ 
KOREAJRAKONTOJ-ĈUNHJAHO 
KORESFONDADO DEJESUO, LA R 

KORESPONDAĴO LUDOVIKOLOGIA R 
KORETO, LA R 
KORMURAHOJ AHKORAU W 
KOSMA FILOZOFIO DE A EVANGELIO Rg 
KOBOKIULUDIS KUNLA MARO, LA 8 

Rg 
R 
R 
R 
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REVEHIS, LA 

KRABO KUNORAJ PIHĈILOJ, LA-ELĈERPITA 
KREDU MIK, SIKJORINO! 
KREDU MIN, SINJORINO! (BINDITA) 

KRESKODE LA ESPERANTA VORT-PROVIZO 1887/1890) 
KRESTOMATIO DE ESPERAHTA LITERATURO VOL. 

KRESTOMATIO DEESPERANTA LITERATURO VOL. R$ 
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KRESTOMATIO DE ESPERANTA LITERATURO VOL. I 
KRIMOKAJPUNO 

KRISTANA AGENDO 
KRISTANISMO KAJ KRISTANA DOKTRINO, LA 
KRISTANISMO KAJ PATRIOTISMO. 
KRISTOINTERNEDE VI 

KRITIKAJ STUDOJ DEFENDE DE ESPERANTO 
KROATA MILITA HOKTLIBRO 
KROKIZEDEMIA ĜARDENO 
KROMOSOMOJ 
KROPBTKIN 
KROCENIGMOJ KAJ HUIbRO EN ESPERAHTO 
KRUTAĴO"FLUGANTA AGLO" 

KUBA ŜTATA ORGANIZO 
KULTURO KAJ INTERNACIA LINGVO 
KUMERO"AŬA, LA FILO DELA ĜANGALO - ELĈERPITA 

KUNGRADAJ PAŜOJEKSTERLANDEN 
KUNSIASPECA SPICO! 
KUNADISO, LA -KASEDO 
KUNMETITAJ VERBAJ PER SUFIKSO UM 

KURACAJ MANĜAĴOJ 
KURAĜIGOJ PORLA MARTIROJ 

KURIOZAJ FLOROJ KAJ ARBRJ ELLA PROVINCO YUNNAN 
KURSODEE-.LAU AUDVIDA STRUKTMETODO-IHSTR 
KURSODEE+-LAU AUDVIDA STRUKT METODO-KASEDO 

KURSO DEE0-LAU AUDVIDA STRUKT METODO-LERH 
KUSANTATIGRO 
KVAROPO 

KVAROPO (KUNAŬTOGRAFOJ DELA AŬTOROJ) 
KVARTETO DEMEHDELSSOHN 
KVINELEMENTO) 
KVINFILOZOFIAJ VERKOJ DE PREZIDANTO MAŬ 
KVIH HEROOJ SUR LANGJA-MONTO 
KVINNOVELOJ 

KVINVIRINOJDE ARORO 
KVINDEKJAROJ DE ESPERANTO EN OOMOTO 

KVINPINTA LUDARO 
LUINiIBUSO KUN LA TRIPASAĜEROJT 

LABORISTA ESPERANTA MOVADO ANTAŬLA MONDMILITO 
LABORISTA ESPERANTISMO 
LAJOS TARKONY KAJ LA BUDAPEŜTA SKOLO (LITSTUDO) 

LARMOJ DE IFIGENINO, LA 
LASTA ĈEVALO 
LASTA USOHANO, LA 
LASTA VIRIHO, LA 
LASTAJ ESTAS LASTAJ, LA 
LASTAJ INFAHOJ DEOLDROVALO, LA 
LNSUMINPAROLIPLU 
LAŬLULA ONDO -NIKOLIN - KASEDO 
LAO/DODELSTULTECO 

LAŬOKAZAJ LINGVAJ NOTOJ 
LNŬTA VEKHORLONGO 
LAŬTEMA KONVERSACIA DE ESPERANTO 
LEGENDOJ 
LEGOLIBRETO 

LEGOLIBRO: DESEZONO AL SEZOHO(AŬTENOKAJ VINTRO) 
LEGUKAJRIDU 

LEGO PROGRESANTO 
LEKSARA KOLEKTO 
LERNEJOJ DE WIHNETKA, LA 
LERHOLIBRO DELA VIVO, LA 
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LERNU KANTANTE-BENDO 1 -ELĈERPITA R 90 
LERNU KANTANTE- BENDO?- ELCERPITA R$ 90 

LERNU KAHTARTE- KOLEKTO R$ 25 
LERNU KANTANTE- LAŬ PAĜA VORTARETO R 09 
LERNU RAHTANTE- LEGOLIBRO Bo 450 
LETEROJ DESELBERT AL LUDOVIKO B38 

LETRIKS- HSTRUKCIOJ PORESPERANTAJKOMPUTORANTOJ R$ 742 
LIKAJNI R$ 3% 

LIBERA EKFLUGO B60 
IBRODELA RB 
LIBRO DELA HEDIEMO)T, LA B70 

LIBRO DELA SPIRITOD, LA B70 
LIBRODEROMANOJ 8 99 
LIBRO KIU DIRASLA VERON, LA 8 154 

LIFEOFZAMENBOP 8 164 
LINGUA ESPERANTO - CORSO DI BASE R$ un 

[GVA PROBLEMO EN SCIENCO KAJROLO.., LA R$ 8 
LINGVA PROBLEMO EH TURISHO, LA B19 
LINGVAJANGULOJ B59 
LINGVAJ ASPEKTOJ DE BSPERANTO R$ 5% 

LINGVAJRESPONDOJ R$ 54 
LINGVAJRESPOND(TDELUDOVIKO B58 
LINGVISTIKAJ ASPEKTOJ DE ESPERANTO RR) 

LINGVO DELA BESTOJ, LA R$ 09 
LINGVOKAJLOGIKO 8 18 
LINGVORAJMOVADO BL 
LINGVOKAJVIVO R$ 216 

IGVOKAJ VIVO (JUBILEA) R$ 316 
LINGVOSTILO FORMO 8 65 

LINGVO UNIVERSALA - PRAESPERANTO Kg 6 
LINGVOGUIDILO- ESPERANTO -MALAGASA R$ 09 

(GUONORMIGA REFORMO DE ESPERAHTO B38 
LIRIKA POEMAROEL VOJVODINO B19 

LITERFONTO B50 
LITOHIŜLA TO)BEJO R$ IL 

TOVIOBODIAŬ 8 29 
LIZA RAJPAÚLO-LIBRETO Ro 21 
LOGO R$ 55) 
LOĜKULTURO R$ Bm 
LONDONO VOKAS,BISTORIO DELONDOHA EXLUBO HITS R$ 990 
LONGA VOJO, LA RS 1505 

LONGHARA PRATINO B28 
LOOK SHARP ĜENERALAJSCIOJ Ro 438 
LOULANKAJ FREMDREGIONANO Rg na 
LUDILal(DUA ABC-LIBRO) sy 

LUDKARTARO "TELE GRA" B18 
LUDOVIRAJ VORTAROJ ELLA 9-A JARCENTO B31 
LUDOVIKOLOGIADOK.-UNUAJLIBROJ R$ a 

LUDOVIKOLOGIA DOKII-KOMENCTEMPAJLERNOLIBROJ R$ 3142 
LUDOVIKOLOGIA DOKJIEKOMENCTEMPAJ LERNOLIBROJ R$ 3712 
LUDOVIKOLOGIA DOKIV-POŜAJ LERNOLIBROJ B39 
LUDOUIKOLOGIADOK IX LUDOVIKAJADRESAROJ] = R$. 3162 
LUDOVIKOLOGIA DOK V-DIVERSAO VORTAROJ K LERNLIBROJ R$ 3162 

LUDOVIKOLOGIA DOK ULDIUERSLINGUAJBROŜUROJ LONO 
LUDOVIKOLOGIA DOK UIELEGOLIBROO 1 B10 

LUDOVIKOLOGIA DOK VIIELEGOLIBROJ l R$ ye 
LUDOUIROLOGIA DOK XILINGUO INTERNACIAI B39 

LUDOUIKOLOGIA DOK XI-LINGUO INTERNACIA R$ 36 
LUDOVIKOLOGIA DOK XDLUDOVIKOKAJ LAINKUHABLOJ R$ 3742 
LUDOVIKOLOGIA DOK.XULSPIKUMAĴOJI B10 
LUDOVIKOLOGIAJ BIOGRAFIETOJ M$ us   

ts ZIO) sus 

LUKIO AUAZENO 
LUKIO AŬ AZENO (FORTO) 
LUMADEAZIO,LA(OKALIBRO) 
LUMOKAJOMBRO 

LUPOINUITAS ORSON 
LUTROKAJBUFO 

LUZDO AR-DISKO 
LUZIDAT, LA 

MAGIA PENIKO 
MAGIAŜIPO 
MAGO, LA 
MAGVAR-ESZPERANTO SZOTAR 
MABAJGANDBI 
MAJAPLUVO 
MAJSTRO KAJ MARGARITA, LA 
MASTRO KAJ MARTINELLI LA 
MAKSKAJMORITS 
MASIMOJ 

MALATEHTEMA UIRIKO 
MALBOHA LUFO REEHKARNIĜIKTA 

MALGRANDA JOLIANO, LA 
MALGRANDA RANO FLUGIS KAJ FALIS 

MALGRANDAJ PLANTIDGARDANTOJ 
MALICA KOHIZO, LA 
MALOFTA PLENLONA LETERO? 
MALRIĈAJBOMOJ 

MALVASTA KAĜO 
MANLIBRO PRIĴURNALISMO 
MAPO DELA ĈINA POPOLA RESPUBLIKO 
MARĜEHE DE LA LERNOLIBRO. 

MARIA KAJLA GRUPO 
MARIAGNES 
MARTA 

MARTIN FIERRO 
MARY KAJSULO 
MARS AMPLIOS HORIZONTES 
MASKERADO ĈIRKAŬ LA MORTO 
MASTRO DE KORBOJA, LA S

E
E
B
E
E
E
B
E
S
B
E
E
B
E
B
E
D
E
S
B
E
D
B
D
E
B
S
B
D
E
B
S
D
E
B
E
B
D
 

B
S
E
 
D
B
D
S
B
E
B
S
B
E
B
S
B
E
B
S
B
E
B
D
D
B
D
L
D
B
S
Y
S
 

MATEMATIKA KAJ STOKASTIRA TERMINARO ESPERANTA-I R$ 

MATEHATIKA KAJ STOKASTIKA TERMINARO ESPERANTA-2 R$ 15.84 

MATEMATIKA TERMINARO ESPERAHTO-ANGLA-FRANCA-SVEDA R$ 

MATENATIKO TRAHSLIHENN-ROJ 
MATENAJ FLOROJ KOLEKTITAJ EN VESPERO 
MATENRUĜO 
MATEO KAJ BEDUIGA 
MATERADA 
MATERIALO PRI LA NUNA UZADO DE AKUZATIVO 
MATERIIĜOJ ENMANTES   
MEMORI KAJ FORGESI   'MEMORLIBROPRILA INTERHACIA JUBILEA E--KONFERENC 

MERLO SUR MEHHIRO 

METODIKO DELA ESPERANTO-INSTRUADO 

METODIKO EN LA PRAKTIKO 

METODO LORENZ 

METODOLOGIO DELIHGVOSTUDADOKAJPAROLALPROPRIGO 

METROPOLITENO 
METROPOLITENO (ANGLA LIAGUO) 

R$ 

391 

600 

257 

750 

198 

198 

1200 

3000 

198 

198 

1624 

19 

350 

480 

3% 

792 

1108 

720 

IR 

400 

900 

198 

139 

990 

180 

18 

990 

950 

18 

436 

1683 

1386 

SU 

1584 

165 

120 

1584 

594 

1584 

54 

455 

R$ 2.18 
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1584 
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20 

198 
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400 

396 

2100 
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10,49 
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1188 
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MEZE DEEŬROPO 
MEZNOKTA METROPOLO 
MIAMAS 

MI AMAS ESPBRANTO-H(BROCBE 
MI AMAS ESPERAKTO-N (GLUMARKOJ) 
MIAUERTAS 
MI ESPERAS AMON 
MIESTASPELE 
MIESTUPATRINO 
MIJUNA 

= 

MIVIZITIS GRANDAN URBON 
MI VOLAS NURESTI- ELEKTITAJ POEMOJ 
MIASPERTRO 

MIAUERDA BREIIERO 
MIAVIVO 
MIKRONOVEI 
MILJAROJDI 

MILITO ĈONDETRUAS! 
MISIOSENALVENO 
MISTERALUHO 
MISTERO 

MISTERO DENIA SURTERA EKZISTO, LA 
MODERNA BISTORIO DE ĈINIO LAŬTEMOJ 
MODERHA KROATIA PROZO 
MODESTA BUKEDO 
MOKINDAJPRECIOZULINOJ, LA 

MOLEKULOJ (ELĈERPITA) 

  

  
MONDA KOMUNIKA JARO;SOCIAJKAJ LIHGUAJ ASEMODROM 

MONDMAPO 
MONDO DE TRAVIVAĴOJ 
MONO NE HAVAS ATENDEJON, LA 
MONOSILABOJ 
MONTARA KROHO, LA 
MONTARA VILAĜO 
MONTO, LA 
MONUMENTODECARLOBOURLET 
MOROJDE ĈINAJ NACIMALPLIMULTOJ 

MORTINTA REĜINO, LA 
MORTINTA SED SEH MORTA 
MORTINTOJ KAJLA MORTANTOJ, LA 

      
MORTO DELA ĈIELARRO, LA -ELEKTITAJ POEMOJ K.ARTIK   MORTO DESCIENCISTO 

MORTO KAJ LA KURACISTO, LA 
MORTO KAJ LA MORTO DERINKAS ARVOBLEKO, LA 

MOZAIKOTOKIO ; 

MRTOTAĈETASMILOKULOJN 
MULT-LINGVA GLOSARO PRI LAND-NOMOJ 

MURDO EN ESPERANTUJO 
MUZIRA LITERATURA MONDO (KASEDO) 

NACIISMO KAJ ESPERANTISMO 
NAJBAROJKAJBOROJ 

    
NASASASDATROUA EDO ESPERANTO -SUR.. 

NASRIĜODEIDO 
NATANLASAĜULO   NATORANUTRADA EL BIOLOGIAJ ETIKAJ K.ESTET.VIDPUNR 
NATURLEĜO, PEHSOLEĜO, MORALA LEĜO 
NATUROKAJSOCIO 
NAŬPOETOJ 
NAO“PRELEGOJ PRILA FUNDAMENTO 

NAŬA KANALO, LA 

MI SERĈIS ORON KAJ OLEON SED TROVIS... 
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1500 

m 

240 

0.79 
099 

54 
670 

158 

1188 

SU 

420 
1584 

891 

1109 

238 

1386 
10,00 

3168 

1386 
792 

653 

120 

653 
3861 

1n 
180 
50 

198 

180 
1584 
455 

500 

1049 

1188 
1089 

500 

291 
1386 

3168 

300 
19 

81 
119 

720 

143 

1049 
209 

1386 

1800 
198 

1584 

250 

158 
VAJ] 
198 

9 

495 

2020 
na 

9.11 

NENUR LETERO] DE PLUMAMIKOJ-E--LITERATURO,FUNIKR$ 

NENURPRIKOMUNISMO 
NEPLULUDO... 
NETIEL SED ĈI TIEL (BRAILLE) 

TIEL SEDTIELĈI 
NEFORGESEBLAJ KONGRESOJ 
NEĜA INFANO 
NEGALANDO 
NEKONATADIO,LA 
IKOHATO; LA ZAMENHOFA HOMARANISMO 

NEOLOGISMA GLOSARO 
BOLOGISME, 

NEPIVAJ VORTOJ 
SENDITAJ LETEROJ EL JAPANIO 
DEVASUIVI 

I KAJĜIESBOJ I, PRIRELIGIO KAJ ARTO 
IRKUNELUDU 
ILABORU KAJ ESPERU! 
VIVOS 

lA ANGORPLENA SOCIO 
IA FUNDAMENTO SUB LUPEO 
IA BEIMO 

JAINDIUIDUISMO 
NIAKULTURA BEREDAÍOKAJ ESPERANTO 
NIAJPLEJ GRAHDAJ VERKISTOJ 
NIĈJO MEHSOGULO KAJ ALIAJ NOVELOJ 
NIGRA GALERO, LA 
N 
N 

= 
=
=
=
 

= 
= 

= 

(GRA INSULO, LA 
(GRA MAGIO 

NIGRA SPARTAKO 
IKOLINFITA CASSETE) 

NOBELA PEKO 
NOBLARORANO, LA 
NOCIOJ PRI ORNTOLOGIO 
NOKTAJAVIADISTOJ 
NOKTODELA EZOKO, LA 
NORD-GERMAHAJRARONTOJ 
NORDA ODISEADO 

NORDA VENTO 
NORMAN BETHUHE ENĈINIO 
NORVEGAJ FOPOLFABELOJ 
NOTOJPRILA DELTO 
NOVEAUCOURSDESPERANTO 

        
    

NOVA BUTIKISTO DE NURUGAIA RAJ ALIAJNOVELOJ, LA 

NOVABRAO -LA ERAO DE LA TUTMONDECOKAJ ESP. 

NOVA ESPERANTA KRESTOMATIO 
NOVA MONDO KAI ESPERANTO, LA 

NOVA PARADIGMO EN PSIROLAGIO, LA 
NOVA REALISMO, LA 
NOVA SENTO 
NOVA TESTAMENTO, LA 
NOVA VORTARO ESPERANTO JAPAHA 
NOVELOJ (ANDRE MAUROIS) 
NOVELOJ (HENRYK SIENKIEWICZ) 
NOVELOJ DELUSIN 

NOUO DICIONARIO PORTUGUES-ESPERANTO 
NUDAFEINO, LA 

NUDPIEDA GEN 
NUEVO METODO DE ESPERAHTO 
NUNA STATO DEL EVOLUISMO 
NUNTEMPA CELKARIOLOGIO KAJCITOTAKSOHOMIO 
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3168 
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2920 

180 

su 
535 

120 
1505 

800 

158 

099 
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139 

198 
1250 

1604 

300 
1800 

mn 

4356 
1148 

660 
19,80 

198 

709 

198 
158 

495 
726 

1584 

990 
20 

360 

250 
1030 

1980 

19,80 

396 
1584 

653 

157 
9.1 
1100 

16,63 

1980 

1089 
495 

67 

NUNTEMPAJ RAKONTOJ 
NURPERAMO -RASEDO 
OBSEDITAJ DEDIO 
ODISEADO DE RAZEOLETO 
OFICIALA SITUACIO DELA E-) INSTRUADO, LA 
ORLINGVANOMARO DE EIP'ROPAJ BIRDOJ 
OKTAVIA 
ORUPACIO 

OMBRO SURINTERHA PEJZAĜO 
OPIA MILITO, LA 

OPORTUNA VORTARO DE ORDINARA ESPERANTO. 
OPTIMISTO-BIBLIO, LA 
ORABUKCENO 
ORAHAKILO 
ORA LIBRETOPRI "MAĴORIO" KAJBERNARDO GOLDEN, LA 

ORA TEAM'-KASEDO 

ORANGA OMBRELO 

ORIENTAJ FABELOJ 
ORIENTO KAJ OKCIDENTO - AL RECIPROKA KOMPRENO   ORIGINALA ESPERANTA BILDVORTARO 

ORIGINALA VERKARO 
OZONODENASRÔLOKO 
ACO - LITERATURA KONRURSO 
ACO, AHO KAJ NATURO - BENDO 

PACO, AMO KAJ HATURO -DISKO 
PAINEL DEZAMENBOF(CARTAZ) 
PALACO DE DANĜERO (NEBINDITA) 
PALMŜTROJMO. 
PANDEMONIO. 
PAPALAGOJ, LA 
PAPILIA FONTO 
PARDONON 

PARNASA GVIDILIBRO 
PAROLADO OKAZEDELA GERMANA UNUECO 
PAROLADOB'KAJFOEMOJ 
PAROLIGA KURSO 
AAROLIGILOJ 
ROLO EN UN 
PAROLOJ ALMIAJ GERILOJ 
PASPORTA SERVO 
PASSPORT-KASEDO 

PAŜOJ AL PLEHA POSEDO 
PAŜTISTOJ KAJ FEINO 
PATRINA KORO 
PATRIOTISMO KAJ REGISTARO. 
AŬLO 
PAÚLO DEBENHAM (1912) 

PAŬLOKAJ STEFANO 
ĈJO KAJ ANJO KALKULAS 

EIZAĜOJ DEPEKINO 
PENDUMILAJLIDOJ 
ENSOJ EN ESPERANTO 
ER ESPERO AL DESPERO 
ERANTO AL ESPERANTO 

PERNIANURA VOL'-KASEDO 
PER-KOJUTORA TERMINO-KOLEKTO (PEKOTERO) 
ERDITA HONORO DEIU KATARIHO BLUM, LA 
ERFEKTA CIVITANO 

ERKOMPUTILA TEKSTOPRILABORO 
      D
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PERROMPUTILA TRADUKADO: LAREVOKAJLAREALO — R$ 

Sekvas en n? 295 
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495 

1386 
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1188 

2514 

1980 
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fee UEA kaj B E L 
LIBROSERVO UEA kaj BEL, laŭ taŭga maniero, interkonsentis oferti al brazilanoj, 
= Ls] je rabata prezo la ESPERANTO-KATALOGO-n de UEA. Ni ankoraŭ 

ki ne havas la kondiĉojn por eldoni nian propran katalogon kiu ja estus 
MLA TSPRRANDO LIGO nura parto de la KATALOGO de UEA. Tiu demarŝo solvas grandan 
BR-70084-970 - Brasilia (DF) mankon en nia movado. Ĉar BEL celas oferti al la brazilanoj ĉion 
Telefono (061) 226-1298 - Fakso (061) 226- 4446 kio ekzistas en la monda merkato esperantista, nenio pli avantaĝa ol 

proponi al niaj klientoj la plej grandan katalogon de Esperantujo! 

Ni ĝin ofertas kontraŭ pago de 14 poŝtmarkoj de unua tarifo (=R$ 3,22). Membroj: 10 poŝtmarkoj (R$ 2,30) 
inkludita sendokosto (normala prezo estus R$ 5,94). La prezoj anoncitaj en la KATALOGO (valoro de guldeno 
al realo) por ne membroj aldoniĝas 1090 pro elspezoj al eksterlando. La membroj pagas la prezojn de la 
KATALOGO ĝis 30/5/96, laŭ provperiodo, sen kostoaldono. Imagu: temas pri kiel se estus aĉeto en Roterdamo, 
ĉe la vendotablo de UEA. Sen eliri el la hejmo! 

  

- Nun PLENA ANALIZA GRAMATIKO kostas R$ 31,68 kontante aŭ 2 ĉekoj de R$16,50 aŭ 3 de R$ 11,50. Membroj: 
R$ 26,00 kontante, aŭ 2 ĉekoj de R$14,00 aŭ 3 de R$10,50. 

- PIV fariĝis pli facile aĉetebla: R$ 108,00 kontante, 2 ĉekoj de R$ 56,50 aŭ 3 de R$ 38,00. Membroj: R$ 97,20 kontante, 
aŭ 2 de R$ 51,00 aŭ 3 de R$ 36,00. 

- PAŜOJ AL PLENA POSEDO - progresiga kurso - pagofacilecon: R$ 15,84 kontante, aŭ 2 de R$ 8,50 aŭ 3 de R$ 6,00! 
Membroj: R$ 14,00 kontante, aŭ 2 cekoj de R$ 7,50 aŭ 3 de R$ 5,50! 

- TENDARAJ TAGOJ? Vi ne scias kion vi perdas! Tri kajeroj , 170 paĝoj riĉe ilustritaj, multaj dialogoj kaj ekzemploj. 
Por komencantoj kaj pliboniĝo. Komuna eldono de ILEI, UEA kaj Hungara Junulara Esperanto-Asocio. KAJERO 
UNU: R$ 7,92;KAJERO DU: R$ 9,90; KAJERO TRI: R$ 11,88. Membroj: R$ 7,00, R$ 9,00 kaj R$ 10,50. 

Kolekto: 3 ĉekoj de R$ 10,00. Membroj: 3 de R$ 9,00. 

- Ĉuvi jam legis libron de M. Boulton? Se ankoraŭ ne, estas la momento por tion fari. Ŝi estas, fakte kaj sen fantazioj, 
unu el la plej famaj verkistinoj esperantistaj. Ni konsilas FAKTOJ KAJ FANTAZIOJ. Estas 430 paĝoj kiuj plaĉus la 
spertulojn kaj komencantojn. R$ 23,76 aŭ 2 ĉekoj de R$ 12, 50 aú 3 de R$ 9,00. Membroj: R$ 21,00 aú 2 de R$ 11,00 
aú 3 de R$ 8,00! 

- NÃO SÓ IDEALISTAS MAS REALIZADORES, kolekto de faktoj realigitaj de 12 esperantistoj rilate al Esperanto. 
Enkonduke de J. F. Galvão Marinho, la libro montras kiel ĉiuj sukcesis pri aktiveco ene de la movado: R$ 8,00. 
Membroj: R$ 6,00. 

- VOCABULARIO PORTUGUES-ESPERANTO/ESPERANTO-PORTUGUES malfruiĝis en la liverado. 

Pro tio BEL decidis daŭrigi la lanĉoprezon kaj vendokondiĉojn ĝis 30/5/96, tiel: R$ 10,00 kun 3090 da rabato ekde 5 
ĝis 30 ekzempleroj kaj 4090 por aĉetoj ekde 31 ekzempleroj. Limtempo 30 tagoj. Sendokosto de BEL. Ni povas parceligi 
por pli grandaj kvantoj. Konsultu nin. Profitu! Membroj: 1 ekzemplero: R$ 9,00. 

  

  

  

  

32-a BRAZILA KONGRESO DE ESPERANTO 
17a BRAZILA ESPERANTISTA JUNULARA KONGRESO 

5-10/7/1996 
Aŭspicio: Brazila Esperanto-Ligo (BEL) Kun rabatoj: Transbrasil 2596; hoteloj 1090 
Organizado: Kultura Centro Esperantista de Ribeirŝo Preto (KCERP) Komuna loĝejo: R$ 20,00 por aliĝintoj kongresaj 
Kongresejo: Campus da Instituição Universitária Moura Lacerda Por aliĝoj kaj informoj kontakti: KCERP: 
5-6/7/96: Aktivecoj ĉe KCERP - Ekde 7-10/7/96: CIU Moura Lacerda Rua Américo Brasiliense, 1450 
Turisma servo BBTUR (Tel. 016-610-1969) 14015-050 - Rib Preto, SP 
(Transportservo de la urbocentro) (Tel.: 016-636-5065) 

  

    

    

      

   

  

   Temoj: 

ESPERANTISTO 
"Labori por Esperanto estas 

labori por paca mondo" 

  

"La junulara agado por 

la jaro 2000" 
CAIXA POSTAL 269 - BR - 12460-000 

CAMPOS DO JORDAO/SP - Tel./Fakso - (012) 262-1983


